roundlite®
2 ∙ SL001-ABP / SL001-BBP
2 ∙ SL010-ABP / SL010-BBP
2 ∙ SL032-ABP-12V-SD
szperacze mactronic®
3 ∙ MH 200-RC
3 ∙ MH 100-RC
3 ∙ JML2940
3 ∙ JML2939
4 ∙ JML8999
4 ∙ MT701HL / MT701HL-UV
szperacze guardsman®
4 ∙ MTG3307
4 ∙ MTG3308
heavy duty

5
5
5
5

∙
∙
∙
∙

MT HD2950-RC
MT HD250K
MT HD120L
MT HD120K

6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Guardsman D
MTG121L
MTG151XL
MTG221L
MTG231RC
MTG231XL
MTG251X
L-MTG351L
MTG351L-UV
MTG351X
MTG451X

latarki halogenowe - sonca®

15 ∙
15 ∙

latarki gumowe - all-proof

15 ∙
15 ∙
16
16
16
16

∙
∙
∙
∙

EXTREME MX352L-RC
BLACKEYE
WL-01
MD5LED-RC
JML8944
MT7LC
MD302W
3208LED
3208
lampy campingowe - camper led
11 ∙ MC-5L

12
12
12
12
13
13
13

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

outdoor pro

LT-508R
NU-FLARE
HLS-K2SL
HLS-K4 DIFFUSE
HLS-K3 FOCUS EYE
HLS-05WL
HLS-1NL2L
lampy czołowe mactronic®

13 ∙ HL-3PW4L
14 ∙ HL121/1W
14 ∙ HL-32W
lampy czołowe falcon eye®

14 ∙ HL731B
14 ∙ HL331

RL905LED
RL903LED
RL905XN
RL903XN
rubber mactronic®

17
17
17
17
18
18
18

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

RL824
RL865
RL813
RL812
RL811
RL812X
RL811X
travel light

19 ∙
19 ∙
19 ∙

T300
T200
T100
titan extra led

20 ∙
20 ∙
20 ∙

TL302W
TL202W
TL102W
titan led

20 ∙
21 ∙
21 ∙

latarki ładowalne / akumulatorowe

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

RL120NLED
RL120XN
latarki gumowe - rubber ultra

guardsman

9
9
9
9
10
10
10
11
11

H500
H300

TL14
TL05
TL03
upominkowe

21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

LED114D/E
LED114D
1001B LED
1001B
MG-02
MG-01
LED113/E
LED113
LED101
LED102 ALU
LED103 ALU
LED104 ALU
LED105
LED109
alu led

25 ∙
25 ∙
25 ∙

ALU3230LED
ALU4230LED
ALU4130LED

26 ∙
26 ∙

ALPHA-145
ALPHA 120

aluminium mactronic®

seria pm

27
27
27
27

∙
∙
∙
∙

PM350 INDUSTRIAL
PM250 INDUSTRIAL
PM230 INDUSTRIAL
PM220 INDUSTRIAL

rd -rubber led

28 ∙
28 ∙
28 ∙
29
29
29
29

∙
∙
∙
∙

30 ∙
30 ∙

RD350LED
RD250LED
RD220LED
mactronic® seria nemo
NEMO-13L
NEMO-07L
NEMO-05L
NEMO-03L
krypton mactronic®
OK-220
OK-250
płaskie

31 ∙
31 ∙

3008
164EC/164EC-BL
inne

32 ∙
32 ∙
32 ∙

422SP
NJ-01
NAKŁADKA

MacTronic® Mocek i s-ka s.j. jest czołowym producentem
i dystrybutorem oświetlenia bateryjnego oraz akumulatorowego w Polsce. Działamy na rynku od 1989 r.
i od początku istnienia celem naszej firmy jest
dostarczanie na rynek polski i krajów ościennych
asortymentu zaspokajającego każdą potrzebę użycia
światła przenośnego.
Firma MacTronic jest specjalistą w obszarze oświetlenia
bateryjnego i ładowalnego na różnych polach zastosowań
tego sprzętu. Od kilku lat prowadzone są prace nad nowymi
specjalistycznymi oświetleniami dla służb medycznych,
kryminalistycznych itp. oraz wprowadzane do sprzedaży
takie produkty jak endoskopy, testery i oświetlenie UV,
mierniki zaciemnienia szyb samochodowych.
W naszej stałej ofercie znajduje się ponad 500
różnorodnych modeli, od drobnych latarek breloków,
poprzez latarki kieszonkowe, turystyczne i oświetlenie
rowerowe, po bardzo zaawansowane technicznie latarki
przeznaczone dla służb specjalnych.
MacTronic® jako producent i dystrybutor posiada centrum
serwisowe, w którym produkty przechodzą gruntowne
testy przed wprowadzeniem na rynek, a w ramach obsługi
posprzedażowej wszystkie wyroby objęte są stałą obsługą
serwisową i pogwarancyjną przez 10 lat od daty
wprowadzenia na rynek. Serwis służy również pomocą
techniczną doradzając klientom w razie pytań lub
wątpliwości.
Każdego roku sprzedajemy ponad milion różnych latarek
na terenie Polski oraz za granicą na terenach: Niemiec, Austrii, Włoch, Węgier, Portugalii, Czech, Litwy, Łotwy, Ukrainy,
Bułgarii, Rumunii oraz Białorusi.

MacTronic® Mocek i s-ka s.j. is a leading producer and distributor of battery and chargeable lighting in Poland.
We have been present on the market since 1989 and from
the beginning our goal was to deliver on Polish and neighbor markets products satisfying any need of use mobile
lighting. For a few years work over new specialist lighting
for medical, criminology and similar services have been run.
As a result we introduced products like endoscopes, UV
testers and light, glass meters.
MacTronic company is a specialist in battery and chargeable
lighting in many fields of usage. For a few years work on
new specialist lighting for medical and criminology sectors
has been carried out to deliver products like endoscopes,
UV light and testers, glass darkness meters etc..
There are over 500 various models in our offer ranging from
small key-ring flashlights, through pocket flashlights,
touristy and bike lighting, up to very technologically
advanced flashlights dedicated to special public services.
MacTronic® as a producer and reseller runs service center
where products are thoroughly tested before launching on
market and as a part of post-sales service all products are
covered by warranty post-warranty service 10 years from
the launching date. We also provide technical support to
out clients.
We sell over one milion of various flashlights each year in
Poland and outside in the following countries: Germany,
Austria, Italy, Hungary, Portugal, Czech Rep., Lithuania,
Latvia, Ukraine, Bulgaria, Romania and Belarus.
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120°

SL001-ABP
SL001-BBP

440°

szperacz zasilany halogen
chargeable searcher halogen

Halogen car searcher with powerful light, power
supply from 12V DC car socket and remote control.
Magnet board to apply on a metal surface (ABP)
or suction base to mount the searcher on a flat
surface (BBP). Thanks to attachment platform
included in a box a permanent fixing is possible.
Additionally there is a practical handle to carry
the lamp. With wide horizontal (440 degrees) and
vertical (120 degrees) rotation. Body color - black.
Waterproof. Obtained IP65 certificate.

roundlite ®

halogen Philips 55W, baza H3
moc: 200 000 candeli(12V)/
400 000 candeli (24V
opcjonalnie)
12 V DC (opcjonalnie 24V DC)

5907596105841
5907596105582

200 × 220 × 250 mm
2.60 kg

pudełko—1/6

120°

SL010-ABP
SL010-BBP

440°

szperacz zasilany halogen
chargeable searcher halogen

roundlite ®

5907596105476
5907596105728

200 × 220 × 250 mm
2.60 kg

pudełko—1/6

120°

SL032-ABP-12V-SD
szperacz zasilany hid
chargeable searcher hid
HID 35W, baza H3
moc: 1 500 000 candeli

roundlite ®

12 V DC (opcjonalnie 24V DC)

2

200 × 220 × 250 mm,
~3.5 kg
pudełko/box—1/2

5907596105605

Szperacz halogenowy o mocnej sile światła
z zasilaniem 12VDC z pilotem przewodowym. Dostępne wersje z podstawkę magnetyczną (ABP) lub podstawkę z przyssawką
(BBP). Montaż stały - za pomocą uchwytu
załączonego w zestawie. Dodatkowo rączka
do łatwego przenoszenia. Regulacja strumienia światła w poziomie - 440 stopni,
w pionie - 120 stopni. Kolor reflektora-czarny. Wodoodporny. Posiada certyfikat IP 65.

Halogen car searcher with powerful light,
power supply from 12V DC car socket and
cable control. Magnet board to apply
on a metal surface (ABP) or suction base
to mount the searcher on a flat surface
(BBP). Thanks to attachment platform included in a box a permanent fixing is possible.
Additionally there is a practical handle
to carry the lamp. With wide horizontal (440
degrees) and vertical (120 degrees) rotation.
Body color - black. Waterproof. Obtained
IP65 certificate.

halogen Philips 55W, baza H3
moc: 200 000 candeli(12V)/
400 000 candeli (24V
opcjonalnie)
12 V DC (opcjonalnie 24V DC)

Szperacz halogenowy o mocnej sile światła
z zasilaniem 12V DC z praktycznym pilotem
bezprzewodowym. Dostępne wersje z podstawkę
magnetyczną (ABP) lub podstawkę z przyssawką
(BBP). Możliwy również montaż stały za pomocą
uchwytu załączonego w zestawie. Dodatkowo
rączka do łatwego przenoszenia. Regulacja strumienia światła w poziomie - 440 stopni, w pionie 120 stopni. Kolor reflektora-czarny. Wodoodporny.
Posiada certyfikat IP 65.

440°

Szperacz obrotowy o bardzo jasnym i mocnym
świetle żarówki HID 35W o sile 1.5mln kandeli,
z zasilaniem 12VDC, z dwoma pilotami: przewodowym i bezprzewodowym. Możliwy montaż
za pomocą podstawki magnetycznej lub na stałe.
Wyjście kabla do boku. Regulacja strumienia światła w poziomie - 440 stopni, w pionie - 120 stopni.
Kolor reflektora-czarny. Wodoodporny.
Posiada certyfikat IP 66.
Incredibly bright and powerful HID car searcher
with 35W HID bulb of 1.5mln candelas power with
power supply from 12V DC car socket and both
cable and remote control. Magnet board to apply
on a metal surface. Thanks to attachment platform included in a box a permanent fixing
is possible. Cable side out. Additionally there is
a practical handle to carry the lamp. With wide
horizontal (440 degrees) and vertical (120 degrees)
rotation. Body color - black. Waterproof. Obtained
IP66 certificate.

Super jasny szperacz HID o modułowej budowie.
Moc 40.000.000 kandeli. Posiada z tyłu dwie tuby
ze światłem LED oraz czerwone światło ostrzegawcze. Ładowany przy pomocy ładowarki 230V
AC oraz 12V DC. Dodatkowo posiada gniazdko 12V
do zasilania urządzeń zewnętrznych. Możliwość
noszenia szperacza za pomocą rączki lub za
pomocą paska na ramię. Praktyczna funkcjonalność rozłączenia modułów i używania szperacza
mniejszego i lżejszego podłączonego na stałe
do zasilania 12V.

MH200-RC
szper acze mac tronic ®

szperacz ładowalny HID
rechargeable HID searcher
HID H7 35W
moc: 40 000 000 candeli
HID 50 min, LED 100h

12V/7.0Ah

230V AC / 12V DC

5907596105544

dł. 410 mm, Ø lustra 28mm
6.1 kg

pudełko—1/6

Szperacz Luxlite HID z bocznym awaryjnym
światłem LED. Moc 30.000.000 kandeli. Ładowanie
poprzez ładowarkę sieciową oraz samochodową
(załączone w komplecie). Wyposażony w ruchomą
nóżkę umożliwiającą wygodne kierowanie światła
w wymaganym kierunku. Akcesoria: pasek do
noszenia na ramię. Dodatkowe funkcje: szczegółowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
z testem poziomu naładowania, dodatkowe
gniazdko 12V do zasilania urządzeń zewnętrznych.
Wodoodporny.

MH100-RC
szper acze mac tronic ®

szperacz ładowalny HID
rechargeable HID searcher
HID H7 35W
moc: 30 000 000 candeli
HID 50 min, 5LED 20h

12V/7.0Ah

230V AC / 12V DC

5907596105537

dł. 300 mm, Ø lustra 21mm
5.8 kg

pudełko—1/6

JML2940
szper acze mac tronic ®

szperacz ładowalny halogen
rechargeable halogen searcher
12V/90W/100W baza H4
moc: 10 000 000 candeli
50 min

5907596103250

230V AC + 12V DC

pudełko/box—1/3

dł. 365 mm, Ø lustra 176mm
5,37 kg

12V/7.0Ah

JML2939

szperacz ładowalny halogen
rechargeable halogen searcher
szper acze mac tronic ®

Super bright HID searcher Wit modular body
design. Light power of 40.000.000 candelas. Two
LED tubes and a red flashing emergency light at
the back. Chargeable with 230V AC and 12V DC
adapters. Additional 12V output socket to charge
external devices. Possible to carry by a handle or
on a arm strap. Practical functionality to disjoint
the battery part from the reflector part and use
just the reflector as a smaller and lighter spotlight
with constant power supply from 12V socket.

halogen 6V/25W, baza H3
moc: 1 000 000 candeli
50 min

5907596104714

230V AC + 12V DC

pudełko/box—1/6

dł. 220 mm, Ø lustra 98 mm
1.75 kg

6V/4.0Ah

LuxLITE HID spotlight with side work LED light.
HID Light power 30.000.000cd. Charging with
230V AC charger and 12V DC charger (both
included). With adjustable stand enabling directing light in chosen direction stand to use as
a carrying handle. Accessories: strap to carry on
the shoulder .Additional functions: detailed battery level indicator with test button of charge level
and charging status indicator, 12V Output socket
for charging external devices. Housing: made of
durable plastic ABS, waterproof.

Ładowalny szperacz halogenowy generujący
światło skupione o zasięgu do kilku kilometrów.
Możliwość wyboru dwóch poziomów mocy światła. Doskonałe narzędzie między innymi
do przeszukiwania terenu przez służby ochrony,
straż graniczną, a także do użytku na dużych
posiadłościach lub podczas samochodowej
wyprawy turystycznej. Można go używać zasilając
bezpośrednio prądem 12V DC z gniazda zapalniczki. Ładowarki sieciowa 230V AC i samochodowa
12V DC w komplecie. Dla wygody pasek do zawieszenia na ramieniu w komplecie.
Rechargeable halogen searcher with range light
reaching a few kilometers distance. Possibility to
switch between two levels of light power. Perfect
to use by safety guards, boarder guards, on big
land spaces or during car trip. You can use it by
direct power supply from 12V DC car socket.
230V AC charger and 12V DC car charger included.
A strap to carry the searcher is included for your
comfort.

Ładowalny szperacz halogenowy generujący światło skupione. Wyposażony w statyw
ładowania umożliwiający zamocowanie
latarki na ścianie bądź w samochodzie.
Funkcja światła awaryjnego. Ładowarki
sieciowa 230V AC i samochodowa 12V DC
w komplecie. Dla wygody pasek do zawieszenia na ramieniu w komplecie.
Rechargeable halogen searcher generating
focused light. Equipped with a dock charger
to be fixed on the wall or in a car. 230V AC
charger and 12V DC car charger included.
A strap to carry the searcher is included for
your comfort.
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JML8999
szper acze mac tronic ®

ładowalny reflektor halogenowy
rechargeable searcher halogen
halogen 6V/3W, baza P13,5
8h

5907596102840

230V AC + 12V DC

pudełko—1/6

dł.: 210mm,
Ø lustra: 120mm, 1.36 kg

6V/4.0Ah

szper acze mac tronic ®

reflektor halogen + led
searcher halogen + led
6 × LED + Halogen 6V/6W,
baza G4
halogen: 4h, 6 × LED: 20h

5907596104561

230V AC + 12V DC

pudełko—1/12

dł.: 215mm,
Ø 120mm, 1,38 kg

6V/4.0Ah

szperacz halogen
searcher halogen
szper acze guardsman

Rechargeable searcher with two light
sources: powerful halogen and economical
LED diodes. Blinking safety light on the tail
cap. 230V AC and 12V DC chargers included.
Waterproof. Available also in UV version useful for documents identification, searching
for traces of fluorescent materials, veryfying
metal structure.
Wysokiej jakości ładowalny szperacz guardsman spotlight
halogen. Żarówka halogenowa (55W) generuje światło
o mocy 2,500,000 kandeli. Ergonomiczna rączka ustawiana w dwóch pozycjach oraz lekka waga gwarantują
wygodne użytkowanie. Regulowana podstawka pozwala
na odpowiednie ustawienie szperacza na płaskiej powierzchni, otwór na hak w podstawce do powieszenia na
ścianie dla zapewnienia szybkiego dostępu. Posiada pasek
do noszenia na ramieniu. Ładowarki: sieciowa 230V AC
i samochodowa 12V DC w komplecie. Dodatkowo żarówka
halogenowa 10W gratis.

MTG3307
Halogen 55W/10W
2.500.000 candeli
55W–25 min, 10W–2,5h

5907596105506

230V AC + 12V DC

pudełko—1/6

dł.: 230mm,
Ø 160mm, 1,20 kg

6V/4.0Ah

A high quality rechargeable Guardsman halogen
spotlight. The halogen bulb (55W) has a light intensity
of 2,500,000 candela. The ergonomic two-position
handle and light weight guarantee comfortable use. The
adjustable base offers appropriate positioning of the
spotlight on a flat surface and the hook eye in the base
enables hanging on a wall for quick access. The spotlight
has a strap for carrying on your shoulder. A 230V AC mains
charger and a 12V DC car charger are included. You also
get a free 10W halogen bulb.

Wysokiej jakości ładowalny szperacz guardsman spotlight
halogen. Wyposażony w dwa źródła światła: mocny
halogen i ekonomiczne, jasne diody 12xLED. Żarówka
halogenowa (55W) generuje światło o mocy 2,500,000
kandeli. Ergonomiczna rączka ustawiana w dwóch pozycjach oraz lekka waga gwarantują wygodne użytkowanie.
Regulowana podstawka pozwala na odpowiednie ustawienie szperacza na płaskiej powierzchni, otwór na hak
w podstawce do powieszenia na ścianie dla zapewnienia
szybkiego dostępu. Ładowarki sieciowa 230V AC
i samochodowa 12V DC w komplecie. Dodatkowo żarówka
halogenowa 10W gratis.

MTG3308

szperacz halogen + led
searcher halogen + led
szper acze guardsman

Rechargeable halogen searcher generating
strong light for up to 8 hours. Has a practical
foot and a carrying strap. Thanks to universal handle two positions of carrying and
directing the searcher are possible. 230V AC
charger and 12V DC car charger included.

Ładowalny reflektor wyposażony w dwa
źródła światła: mocny halogen i ekonomiczne, jasne diody LED. Lekki i poręczny. Posiada migające światło ostrzegawcze z tyłu
reflektora. W komplecie ładowarka 230V AC
i 12V DC. Wodoodporny. Dostępny również
w wersji UV przydatnej do identyfikacji
dokumentów, badania śladów materiałów
fluorescencyjnych, badania struktury metali.

MT701HL /
MT701HL-UV
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Reflektor halogenowy ładowalny generujący światło skupione, świecący przez
8 godzin od naładowania akumulatora.
Posiada praktyczny statyw i wygodny pasek
do noszenia. Dzięki uniwersalnemu uchwytowi możliwe 2 pozycje trzymania szperacza
i kierowania światła. Ładowarki sieciowa
230V AC i samochodowa 12V DC
w komplecie.

Halogen 55W/10W (2.500.000
candeli) + 12 LED
55W – 25 min , 10W – 2,5h,
12 LED –16h

5907596105513

230V AC + 12V DC

pudełko/box

dł.: 230mm,
Ø 160mm, 1,20 kg

6V/4.0Ah

A high quality rechargeable Guardsman halogen spotlight. The unit is fitted with two light sources: a powerful
halogen bulb and 12 energy-efficient bright LEDs. The
halogen bulb (55W) has a light intensity of 2,500,000 candela. The two-position ergonomic handle and light weight
guarantee comfortable use. The adjustable base offers
appropriate positioning of the spotlight on a flat surface
and the hook eye in the base enables hanging on
a wall for quick access. A 230V AC mains charger and
a 12V DC car charger are included. You also get a free 10W
halogen bulb.

MT HD2950-RC
szperacz halogen + led
searcher halogen + led

heav y dut y

Halogen 6V/25W + LED,
baza H3
halogen: 30 min. LED: 100h

5907596105377

230V AC + 12V DC

pudełko—1/6

265 × 125 × 165 mm
1,77 kg

6V/4.0Ah

latarka gumowa krypton
rubber flashlight krypton
Krypton 2,4V/ 0,7A,
baza P13,5

heav y dut y

3,5 h
R20/D

dł.: 250mm,
Ø lustra: 60 mm, 480g

5907596104912

Latarka heavy duty 15xLED (4xAA). Żywotność LED nawet do 100.000 godzin.
Ergonomiczna latarka z mocną obudową
gwarantującą długie użytkowanie. Niezniszczalna przy upadku z wysokości do 7m.
Gumowa podstawa zapewnia stabilność na
śliskiej powierzchni. Do wyboru mocowanie
za pomocą karabińczyka lub paska. Idealna
na budowie.

latarka gumowa led
rubber flashlight led
15 × LED

heav y dut y

15 h
R6/AA

dł.: 230mm, Ø 45mm,
391 g

5907596104936
blister—6/24

latarka gumowa krypton
rubber flashlight krypton

heav y dut y

Krypton 2,4V/ 0,7A,
baza P13,5
R6/AA

dł.: 230mm, Ø lustra: 45mm,
393g

Heavy-Duty 15xLED (4xAA) Flashlight. LED
light can serve for 100.000 hours. Ergonomic
with strong casing assuring longlife usability. Unbreakable at 7m height dropping.
Rubber foot can stand on any smooth surface. The choice of carabiner or tape to easily
attach. Perfect to use at construction site.

Latarka heavy duty krypton (4xAA). Ergonomiczna latarka z mocną obudową gwarantującą długie użytkowanie. Niezniszczalna
przy upadku z wysokości do 7m. Gumowa
podstawa zapewnia stabilność na śliskiej
powierzchni. Do wyboru mocowanie za
pomocą karabińczyka lub paska. Idealna na
budowie.

MT HD120K

4×

Heavy-Duty Krypton (2xD) Flashlight.
Ergonomic with strong casing assuring
longlife usability. Unbreakable at 7m height
dropping. Rubber foot can stand on any
smooth surface. The choice of carabiner
or tape to easily attach. Perfect to use at
construction site.

blister—6/24

MT HD120L

4×

Heavy Duty Searcher with rotating head
enablig precise direction of light when
searcher stands on the floor or hangs on the
strap. Additionally provides economical LED
light. Charged with 230V AC or 12V DC charger, both chargers included, charger can be
placed inside of the searcher body.

Latarka Heavy Duty krypton (2xD) - największa z serii Heavy Duty. Ergonomiczna latarka
z mocną obudową gwarantującą długie
użytkowanie. Niezniszczalna przy upadku
z wysokości do 7m. Gumowa podstawa
zapewnia stabilność na śliskiej powierzchni.
Do wyboru mocowanie za pomocą karabińczyka lub paska. Idealna na budowie.

MT HD250K

2×

Szperacz heavy duty z ruchomą głowicą pozwalający na dokładne skierowanie światła
podczas gdy szperacz stoi lub jest zawieszony na pasku. Dodatkowo ekonomiczne
światło 3 LED. Ładowalny 230V AC
i 12V DC, ładowarki w komplecie, ładowarka
schowana w korpusie szperacza. Opcjonalnie posiada pasek do noszenia na ramieniu.

5907596104929

Heavy-Duty Krypton (4xAA) Flashlight.
Ergonomic with strong casing assuring
longlife usability. Unbreakable at 7m height
dropping. Rubber foot can stand on any
smooth surface. The choice of carabiner
or tape to easily attach. Perfect to use at
construction site.

blister—6/24

5

Odporna na wstrząsy ładowalna latarka aluminiowa, generuje światło za pomocą żarówki
halogenowej. Posiada funkcję focus - pozwala na
regulację wiązki strumienia światła. Wyposażona
w akumulator niklowo-kadmowy (trwałość 1000
ładowań). W załączeniu ładowarka sieciowa
230V AC oraz samochodowa 12V DC. W załączeniu
również uchwyt do mocowania na pasku. Wodoodporna. Opcja dodatkowa- nakładka sygnalizacyjna.

Guardsman D

latarka aluminiowa ładowalna HALOGEN
Rechargeable aluminium flashlight HALOGEN

GUARDSMAN

Halogen 6V/8W,
baza G4
110 min

5907596103717

230V AC + 12V DC

pudełko—1/10

dł.: 310 mm, Ø57mm,
400g

6V/2.5Ah/5x1/2D

Odporna na wstrząsy latarka o jasnej barwie
światła - super jasne białe diody 4xLED
o żywotności do 100.000h. Posiada nietłukące się soczewki z poliwęglanu a jej specjalny
kształt zapobiega toczeniu się. Obudowa
wykonana z aluminium lotniczego. Wodoodporna. Dostępna w dwóch kolorach:
czarny i tytan.

MTG121L

latarka aluminiowa LED
aluminium flashlight LED

A shockproof white light torch – 4 superbright, white LEDs with rated life of 100,000
hrs. It has shatterproof polycarbonate lenses
and an anti-roll housing made of airplane
aluminium. Waterproof.
Available in 2 colours: titan, black.

GUARDSMAN

4 x LED
2 ×

R6/AA

dł.: 182mm, Ø 27mm,
100 g

5907596105186
blister—6/60

Odporna na wstrząsy latarka o jasnej barwie
światła - super jasne białe diody 3xLED o żywotności do 100.000h i xenon. Posiada nietłukące
się soczewki z poliwęglanu a jej specjalny kształt
zapobiega toczeniu się. Obudowa wykonana
z aluminium lotniczego. Wodoodporna. Dostępna
w dwóch kolorach: czarny i tytan.

MTG151XL

latarka aluminiowa LED+XENON
aluminium flashlight LED+XENON
XENON Bi-Pin 6V + 3 x LED

GUARDSMAN

XENON 2h, 3xLED 60h
3×

R03/AAA

dł.: 136mm, Ø 40mm,
130 g

5907596104813

Odporna na wstrząsy latarka o jasnej barwie światła - super jasne białe diody 7xLED o żywotności
do 100.000h. Posiada nietłukące się soczewki
z poliwęglanu a jej specjalny kształt zapobiega
toczeniu się. Obudowa wykonana z aluminium
lotniczego. Wodoodporna. Dostępna w dwóch
kolorach: czarny i tytan.

latarka aluminiowa LED
aluminium flashlight LED

A shockproof white light torch – 7 super-bright,
white LEDs with rated life of 100,000 hrs. It has
shatterproof polycarbonate lenses and an anti-roll
housing made of airplane aluminium. Waterproof.
Available in 2 colours: titan, black.

GUARDSMAN

7 x LED

6

R14/C

dł.: 232mm, Ø 44mm,
260 g

A shockproof white light torch – 3 super-bright,
white LEDs with rated life of 100,000h and a xenon
bulb. It has shatterproof polycarbonate lenses and
an anti-roll housing made of airplane aluminium.
Ifs additional advantage is the focus function (only
with incandescent light) – this enables change
of the light beam (from spot to wide). Waterproof
Available in 2 colours: titan, black.

blister—6/60

MTG221L

2×

nakładka opcjonalnie

A shockproof, aluminium, rechargeable torch
with a halogen bulb. The light beam can be
controlled with the focus function. It is fitted with
nickel-cadmium batteries (good for 1,000 charge
cycles). A 230V AC mains charger and a 12V DC
car charger are included. The kit also includes an
spare bulb and a belt clip. Waterproof. A signalling
attachment is available as an option.

5907596105193
blister—5/20

Odporna na wstrząsy ładowalna latarka aluminiowa,
w komplecie dwie ładowarki 230V AC i 12V DC, jasna
barwa światła - o 200% mocniejsza niż w przypadku
żarówki standardowej. Posiada funkcję focus - pozwala na regulację wiązki strumienia światła. Posiada
nietłukące się soczewki z poliwęglanu a jej specjalny
kształt zapobiega toczeniu się. Obudowa wykonana
z aluminium lotniczego. Wodoodporna. Opcja dodatkowa- nakładka sygnalizacyjna. Dostępna w dwóch
kolorach: tytan i czarny.

MTG231RC

latarka aluminiowa ładowalna XENON
rechargeable aluminium flashlight XENON
XENON 6V/1A P13,5

GUARDSMAN

80 min
230V AC + 12V DC

5907596104301

dł.: 243mm, Ø 48mm,
470 g

6V/1.0Ah

nakładka opcjonalnie

Odporna na wstrząsy latarka o jasnej barwie
światła - super jasne białe diody 6xLED
o żywotności do 100.000h i xenon. Posiada nietłukące się soczewki z poliwęglanu a jej specjalny
kształt zapobiega toczeniu się. Obudowa wykonana z aluminium lotniczego. Dodatkową zaletą jest
funkcja focus (tylko przy świetle żarówkowym) pozwala ona na zmianę strumienia światła
(od punktowego do szerokiego). Wodoodporna.
Dostępna w dwóch kolorach: tytan i czarny.

MTG231XL

latarka aluminiowa LED+XENON
aluminium flashlight LED+XENON

A shockproof white light torch – 6 super-bright,
white LEDs with rated life of 100,000h and a xenon
bulb. It has shatterproof polycarbonate lenses and
an anti-roll housing made of airplane aluminium.
Its additional advantage is the focus function
(only with an incandescent light source) – this enables change of the light beam (from spot to wide).
Waterproof. Available in 2 colours: titan, black.

XENON Bi-Pin 6V + 6 x LED

GUARDSMAN

XENON 4h, 3xLED 80h,
6xLED 120h
3 ×

R14/C

dł.: 236mm, Ø 42mm,
235 g

5907596103820
blister—5/40

Odporna na wstrząsy latarka o jasnej barwie światła - świeci 200% jaśniej niż standardowa żarówka.
Posiada nietłukące się soczewki z poliwęglanu
a jej specjalny kształt zapobiega toczeniu się.
Obudowa wykonana z aluminium lotniczego.
Dodatkową zaletą jest funkcja focus. Wodoodporna. Opcja dodatkowa- nakładka sygnalizacyjna.
Dostępna w dwóch kolorach: tytan i czarny.

MTG251X

latarka aluminiowa XENON
aluminium flashlight XENON

A shockproof white light torch - 200% brighter
than a standard bulb. It has shatterproof polycarbonate lenses and an anti-roll housing made of
airplane aluminium. Its additional advantage is
the focus function – this enables change of the
light beam (from spot to wide). Waterproof.
A signalling attachment is available as an option.
Available in 2 colours: titan, black.

GUARDSMAN

XENON 2,4V/0,85A P13,5
2 ×

R20/D

dł.: 260mm, Ø 57mm,
350 g

5907596105261
blister—6/24

nakładka opcjonalnie

Odporna na wstrząsy latarka o jasnej barwie światła - super jasne białe diody 24xLED o żywotności
do 100.000h. Posiada nietłukące się soczewki
z poliwęglanu a jej specjalny kształt zapobiega
toczeniu się. Obudowa wykonana z aluminium
lotniczego. Wodoodporna. Opcja dodatkowanakładka sygnalizacyjna. Dostępna w dwóch
kolorach: tytan i czarny.

MTG351L

latarka aluminiowa LED
aluminium flashlight LED

A shockproof white light torch – 24 super-bright,
white LEDs with rated life of 100,000 hrs. It has
shatterproof polycarbonate lenses and an anti-roll
housing made of airplane aluminium. Waterproof.
A signalling attachment is available as an option.
Available in 2 colours: titan, black.

GUARDSMAN

24 x LED
3 ×

R20/D

dł.: 350mm, Ø 57mm,
400 g

An aluminium shockproof rechargeable torch supplied with two chargers 230V AC and 12V DC, white
light – 200% more powerful than a standard bulb. It
has a focus function, enabling regulation of the light
beam. It has shatterproof polycarbonate lenses and
an anti-roll housing made of airplane aluminium.
Waterproof. A signalling attachment is available as an
option. Available in 2 colours: titan, black.

5907596105209
blister—6/24

nakładka opcjonalnie
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Odporna na wstrząsy latarka ze światłem ultrafioletowym 24xLED. Generuje mocne światło ultrafioletowe
przydatne podczas: identyfikacji dokumentów, badania śladów krwi (przy użyciu luminoforu), włókien
i narkotyków, które maja właściwości fluorescencyjne,
badania struktury metali, przy poszukiwaniu bursztynów. Posiada nietłukące się soczewki z poliwęglanu
a jej specjalny kształt zapobiega toczeniu się. Obudowa wykonana z aluminium lotniczego. Wodoodporna.
Dostępna w kolorach: tytan i czarny.

MTG351L-UV

latarka aluminiowa LED UV
aluminium flashlight LED UV

A shockproof torch with 24 ultraviolet LEDs. The torch
generates powerful UV light useful in: document
identification; testing of blood traces (using luminescent material), fibres, and drugs with fluorescent properties; examination of metal structure; and searching
for amber. It has shatterproof polycarbonate lenses
and an anti-roll housing made of airplane aluminium.
Waterproof. Available in 2 colours: titan, black.

GUARDSMAN

24 x LED UV
3 ×

R20/D

dł.: 335mm, Ø 57mm,
400 g

5907596105858
blister—1/10

Odporna na wstrząsy latarka o jasnej barwie światła - świeci 200% jaśniej niż standardowa żarówka.
Posiada nietłukące się soczewki z poliwęglanu
a jej specjalny kształt zapobiega toczeniu się.
Obudowa wykonana z aluminium lotniczego.
Dodatkową zaletą jest funkcja focus- pozwala ona
na zmianę strumienia światła (od punktowego do
szerokiego). Wodoodporna. Opcja dodatkowanakładka sygnalizacyjna. Uchwyt do paska.
Dostępna w kolorach: tytan i czarny.

MTG351X

latarka aluminiowa XENON
aluminium flashlight XENON

A shockproof white light torch - 200% brighter
than a standard bulb. It has shatterproof polycarbonate lenses and an anti-roll housing made of
airplane aluminium. Its additional advantage is
the focus function – this enables change of the
light beam (from spot to wide). Waterproof.
A signalling attachment is available as an option.
Available in 2 colours: titan, black.

GUARDSMAN

XENON 3,6V/0,85A P13,5
3 ×

R20/D

dł.: 320mm, Ø 57mm,
400 g

5907596105278
blister—6/24

nakładka opcjonalnie

Odporna na wstrząsy latarka o jasnej barwie światła - świeci 200% jaśniej niż standardowa żarówka.
Posiada nietłukące się soczewki z poliwęglanu
a jej specjalny kształt zapobiega toczeniu się.
Obudowa wykonana z aluminium lotniczego.
Dodatkową zaletą jest funkcja focus- pozwala ona
na zmianę strumienia światła (od punktowego
do szerokiego). Wodoodporna. Opcja dodatkowa- nakładka sygnalizacyjna. Uchwyt do paska.
Dostępna w kolorach: tytan i czarny.

MTG451X

latarka aluminiowa XENON
aluminium flashlight XENON

A shockproof white light torch - 200% brighter
than a standard bulb. It has shatterproof polycarbonate lenses and an anti-roll housing made of
airplane aluminium. Its additional advantage is
the focus function – this enables change of the
light beam (from spot to wide). Waterproof.
A signalling attachment is available as an option.
Available in 2 colours: titan, black.

GUARDSMAN

XENON 4,8V/0,85A P13,5
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4 ×

R20/D

dł.: 380mm, Ø 57mm,
460 g

5907596105285
blister—6/24

nakładka opcjonalnie

Wysokiej jakości latarka ładowalna w komplecie
dwie ładowarki 230V AC i 12V DC. Z diodą
CREE P4 LED o mocy światła 130 lumenów. Wykonana z aluminium. Niezwykle długi czas świecenia
do 5h przy pełnej mocy. Nietłukąca się soczewka
z poliwęglanu. Posiada trzy tryby działania: dwa
ciągłe i jeden pulsacyjny. Wodoodporna. Opcja
dodatkowa- nakładka sygnalizacyjna.

EXTREME
MX352L-RC

latarka aluminiowa ładowalna led
rechargeable aluminium flashlight led

latarki ładowalne /
akumulatorowe

CREE P4 LED
5 h, 15 h

5907596105520

230V AC + 12V DC

pudelko—5/15

dł.: 310mm, Ø 57mm,
380 g

6V/3.2Ah

BLACKEYE

latarki ładowalne /
akumulatorowe

latarka aluminiowa ładowalna led
rechargeable aluminium flashlight led

CREE Q5 LED

5907596105759

230V AC + 12V DC

pudełko—6/24

dł.: 120mm, Ø 34mm,

3,7V / 2200 mAh

latarka warsztatowa led
work light led
26 + 9 × LED
latarki ładowalne /
akumulatorowe

Wysokiej jakości latarka ładowalna z diodą
CREE Q5 LED o mocy światła 260 lumenów. Wykonana z aluminium. Posiada zawieszkę na rękę
zapobiegającą przed upuszczeniem. Generuje
światło skupione posiada trzy tryby działania dwa
ciągłe i jeden pulsacyjny. Specjalna konstrukcja
umożliwia zbicie szyby w sytuacji awaryjnej.
W zestawie ładowarka i akumulator. Przełącznik
taktyczny. Wodoodporna
A high-quality rechargeable torch powered with
CREE Q5 LED with the light power of 250 lumens.
Made of aluminium. It has a hand strap to prevent
accidental dropping. The torch generates a focused light beam and has three operating modes –
two continuous and one pulsating. Special design
enables shattering of the glass in an emergency.
It is supplied with a charger and a battery. Tactical
on/off switch. Waterproof.

Ładowalna przenośna lampa warsztatowa
posiadająca super jasne energooszczędne
źródło światła LED. Świeci w dwóch trybach
9 LED lub 26 LED. Latarka odporna
na zachlapanie i olejoodporna, odporna
na wstrząsy i uderzenia, wyposażona w hak
do zawieszania oraz magnes do mocowania,
w komplecie z ładowarkami 230V AC
i 12V DC.

WL-01

9LED – 15h
26LED – 6h

5907596104493

230V AC + 12V DC

blister—6/12

dł.: 400mm, Ø 47mm,
660 g

3,6V/1,2Ah/3xAA

Portable rechargeable Work Light, super
bright and cost-saving LED light. Operation
in two modes 26 LED or 9 LED. Water and
oil resistant, shock and fall resistant, swivel
hanging hook and fastening magnet. 230V
AC and 12V DC chargers included.

Latarka ładowalna LED z magnesem mocującym.
Praktyczna latarka ładowalna 12V, 230V oraz przez
dynamo. Posiada ruchomą główkę, obracaną o
kąt 180 stopni. Źródło światła to 5 silnych diod
LED. Latarka charakteryzuje się trzema trybami
świecenia: 1 LED, 3 LED i 5LED. Dzięki magnesowi z
powłoką ochronną można ją mocować na metalowych powierzchniach bez ryzyka ich zarysowania.
Doskonała do samochodu, na camping, wycieczkę, do warsztatu.

MD5LED-RC

latarka ładowalna led
rechargeable flashlight led
5 × LED
latarki ładowalne /
akumulatorowe

nakładka opcjonalnie

A high-quality rechargeable torch supplied with
two chargers: 230V AC and 12V DC. It is powered
with the CREE P4 LED with the light power of 130
lumens. Made of aluminium. Exceptionally long
work time up to 5h at full power. Shatterproof lens
made of polycarbonate. It has three operating
modes: two continuous and one pulsating.
Waterproof. A signalling attachment is available
as an option.

12h

5907596104721

230 AC + 12 DC + Dynamo

pudełko—1/20

dł.: 225mm, Ø 69mm,
595 g

4,8V/0,8Ah/4xAAA

Rechareable LED flashlight. Practical flashlight
chargeable by 12V, 230V and dynamo. Handy
swivel head rotationg 180 degrees. Light source
is 5 LED which can serve in 3 operation modes: 1
LED, 3 LED i 5LED. Thanks to magnet covered with
special rubber it can be attached to metal surface
without scratching it. Perfect as car accessory, for
camping, trip, workshop and garage.
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JML8944

latarka zasilana świetlówka + led
chargeable flashlight neon + led

latarki ładowalne /
akumulatorowe

świetlówka + LED
LED – 200h ciągłym
4×

R14/C / 12V DC

285 × 85 × 40 mm
312g

5907596102949
pudełko—12/36

Latarka wielofunkcyjna wyposażona
w bardzo oszczędne super jasne diody jako
światła ostrzegawcze, które są niezbędnym
wyposażeniem każdego samochodu. Mocne światło świetlówki doskonałe na camping, wycieczkę i do oświetlenia samochodu podczas naprawy. Latarka ma składaną
rączkę i rozkładaną podstawę zapewniającą
stabilność. Zasilana na baterie lub z gniazda
zapalniczki 12V (przewód w komplecie).
Multifunctional –z car flashlight JML8944.
A strong LED warning light - indispensable
equipment for every car. Strong neon light
perfect for camping, travelling and for work.
Flashlight with a carry handle and a folding
foot for stability. Power supply directly from
the lighter socket (charger included)
or batteries.

Latarka samochodowa 7xLED, mała, lekka,
ładowalna w gniazdku samochodowym
12V DC, z magnesem oraz nakładką sygnalizacyjną.

MT7LC

Car flashlight, small, light, 12V DC
chargeable, with magnet and safety wand.

latarka ładowalna led
rechargeable flashligh led

latarki ładowalne /
akumulatorowe

7 × LED
światło pulsacyjne – do 75h
światło stałe – 4h
12V DC

5907596104738

dł.: 127mm, Ø 31mm,
35 g

blister—20/80

MD302W

latarka ładowalna 0,2w led
rechargeable flashlight 0,2w led

latarki ładowalne /
akumulatorowe

3 × 0,2W LED
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1 LED po 1 min. kręcenia
do 60min. 3 LED po 1 min.
kręcenia do 30min. Po pełnym
naładowaniu do 1h

5907596104943

dynamo

80 × 45 mm
98g

blister—20/80

Latarka dynamo 3x0,2WLED z funkcją ładowania komórek. Mała, lekka latarka diodowa
zasilana na dynamo, bez baterii, dzięki czemu jest niezawodna w każdych warunkach.
Dodatkowo zapewnia poczucie bezpieczeństwa, gdyż posiada funkcję doładowania
telefonów komórkowych NOKIA (również
najnowszych modeli). Zapewnia bardzo
mocne światło, działa w trzech trybach:
1LED, 3 LED, pulsacyjny.
DYNAMO flashlight 3x0,2W LED with NOKIA
mobile phone charging function (also for
latest models). This small, light LED flashlight doesn't require batteries therefore it is
reliable in any circumstances. Additionally
gives sense of security as it enables to charge mobile phone (NOKIA). Gives very strong
light thanks to 0,2W LED diodes. Available in
two colors: yellow and green.

Ekonomiczna diodowa latarka akumulatorowa 230V AC, bezpośrednio ładowana
z gniazdka sieciowego. Źródłem światła
jest super oszczędne i jasne światło 7LED
o żywotności do 100.000 godzin. Latarka
posiada mocny magnetyczny uchwyt oraz
praktyczny pasek do noszenia na dłoni.

3208LED

latarka ładowalna led
rechargeable flashlight led

latarki ładowalne /
akumulatorowe

7 × LED
70–80 minut
230V AC

5907596104516

dł.: 170mm,
Ø reflektora: 50mm, 180g

blister—5/50

Kryptonowa latarka akumulatorowa 230V
AC, bezpośrednio ładowana z gniazdka
sieciowego. Posiada mocny magnetyczny
uchwyt oraz praktyczny pasek do noszenia
na dłoni.

3208

latarka ładowalna krypton
rechargeable flashlight krypton

latarki ładowalne /
akumulatorowe

krypton 2,4V/0,75A,
baza P13,5

230V AC

5907596102444

dł.: 170mm
Ø reflektora: 50mm, 180g

blister—10/20

Mini lampka campingowa, ze źródłem
światła 5xLED. Mała, poręczna, łatwa w użyciu i lekka, doskonała na camping, biwak,
wyprawę wędkarską. Ekonomiczna o bardzo
jasnym świetle. Dostępna w 3 kolorach:
niebieskim, żółtym i czerwonym.

lampa campingowa LED
camping lamp LED

A camp mini-torch with 5-LED light source.
Small, handy, easy to use and light, perfect
for camping, bivouac, or fishing trip. Energyefficient with very bright light. Available in 3
colours: blue, yellow and red.

5 x LED
lampy campingowe

Economical rechargeable krypton torch
powered with 230V AC directly from socket,
ecological solution does not burden the
environment through the used batteries.
Strong fastenning magnet and a practical
carrying belt.

30–40 min.

MC-5L

- camper led

Economical rechargeable LED torch powered with 230V AC directly from socket,
ecological solution does not burden the
environment through the used batteries.
Light source of bright LED diodes has a
lifetime of 100.000 hours. Flashlight with
strong fastenning magnet and a practical
carrying belt.

72 h
4 × R6/AA

5907596105359

dł.: 125mm, szer. 85 mm

pudelko—1/48
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Ładowalna lampa campingowa o bardzo
mocnej obudowie z tworzywa sztucznego
z gumowymi bokami. Diody NICHIA® generują bardzo mocne światło, trzykrotnie mocniejsze od standardowych diod. 3 poziomy
mocy światła sterowane cyfrowo (wysoki,
średni, niski) oraz światło pulsacyjne. 7,5 godziny ciągłej pracy przy 100% mocy światła.
W komplecie dwie ładowarki 230V AC i 12V
DC. Diodowe wskaźniki stopnia naładowania baterii. Hak do zawieszania w komplecie.
Wodoodporna

LT-508R

outdoor pro

lampa campingowa led
camping lamp led
8 × Nichia® LED
28lm

wys.: 225mm,
Ø podstawy: 88mm, 1 kg

7,5h – wysoka moc/high
15h – średnia moc/mid
23h – niska moc/low
15h – tryb pulsacyjny/flashing

5907596105117
pudełko—6/12

230V AC + 12V DC

6V/2,8Ah

Slim camping lamp made of very strong
casing with rubber sides, NICHIA® diodes
generate very strong light, three times
stronger than standard diodes. Three levels
of light power (HIGH, MEDIUM, LOW) and
flashing light. 7,5h of constant operation at
100% light power. Has 3 battery level indicators. Hook included. Waterproof.
Latarka wysokiej klasy z diodą REBEL 90
LUXEON LED o mocy światła 120 lumenów.
Wykonana z aluminium. Posiada funkcję
FOCUS pozwalającą na generowanie światła
z czterostopniową regulacją skupienia.
Przełącznik taktyczny. Wodoodporna

NU-FLARE

latarka aluminowa LED focus
aluminium flashlight LED focus

A high-quality torch powered with REBEL 90
LUXEON LED with the power of 120 lumens.
Made of aluminium. The torch generates
light with a four-stage focus control. Tactical
on/off switch. Waterproof

REBEL 90 LUXEON LED

outdoor pro

72 h - 120 lm
3 × R03/AAA
w komplecie

5907596105766

dł.: 100mm, szer. 30 mm

blister—6/24

Lampa czołowa o najmocniejszym świetle
(85 lumenów) wśród latarek czołowych
MacTronic dzięki zastosowanej diodzie
najnowszej generacji K2 LUXEON. Przełączanie na cztery tryby świecenia i szybkie
wyłączanie. Pojemnik na baterie i światło
bezpieczeństwa umieszczone z tyłu głowy.
Wodoodporna.

HLS-K2SL
lampa czołowa led
headlamp led

outdoor pro

K2 Luxeon® LED 85lm
16 h – wysoka moc/high
35 h – średnia moc/mid
70 h – niska moc/low
35 h – tryb pulsacyjny/flashing

63×33 ×48 mm - lampa,
81×27×51 mm -pojemnik

3 × R6/AA
w komplecie

blister—6/36

5907596105100

HLS-K4 DIFFUSE

rubber mac tronic ®

lampa czołowa LED
headlamp LED
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The most powerful light (85lm) among
MacTronic headlamps with K2 LUXEON ®
LED. Switch between four operation modes
and function of quick SWITCH OFF. Battery
basketwith red emergency light at the back.
Waterproof.

Lampa czołowa z przesłoną pozwalającą na
rozproszenie światła białego. Zastosowana
dioda 1W LUXEON REBEL LED o mocy 80
lumenów. Posiada collimator, soczewkę
skupiającą światło. Dodatkowo dwie diody
białe NICHIA LED i jedna dioda czerwona.
Wodoodporna.
Headlamp with optical diffuser provides
options for illumination modes. New LUXEON RABEL LED 1W (80lm) with collimator.
Two white NICHIA LED for battery save and
one red LED for night vision. Waterproof.

80 lm - LUXEON RABEL LED White
20 lm - NICHIA LED 2xWhite
10 lm - NICHIA LED 1xRed

1 × R6/AA
w komplecie

blister—6/36

dł.: 60x45x30mm,
72g

5907596105704

Lampa czołowa z funkcją focus pozwalającą
na czterokrotną regulację skupienia światła
białego. Zastosowana dioda 0,5W NICHIA
LED o mocy 26 lumenów. Dodatkowo jedna
dioda zielona i jedna dioda czerwona. Trzy
tryby świecenia diody białej: dwa ciągłe
i jeden pulsacyjny. Przytrzymanie włącznika
przez 3 sekundy powoduje wysyłanie przez
czerwoną diodę sygnału SOS. Wodoodporna.

HLS-K3
FOCUS EYE

outdoor pro

lampa czołowa led
headlamp led

26 lm - NICHIA LED 1xWhite
17 lm - NICHIA LED 1xWhite
10 lm - NICHIA LED 1xGreen/Red
SOS - NICHIA LED 1xRed

60×45×30mm,
73 g

2 × R03/AAA
w komplecie

blister—6/36

5907596105698

Lampa czołowa o aluminiowo - plastikowej
obudowie hybrydowej z mocnym światłem 0,5W LUXEON® LED (26lm) i nowym
kolimatorem, który generuje równoległe
wiązki wygładzające światło. Przełączanie
na trzy tryby świecenia i szybkie wyłączanie.
Wodoodporna.

HLS-05WL
lampa czołowa led
headlamp led

outdoor pro

0,5W Luxeon® LED, 26lm
22 h – wysoka moc
88 h – niska moc
45 h – tryb pulsacyjny
3 × R03/AAA
w komplecie

29 × 45 × 41 mm
93,9g

blister—6/36

Malutka lampa czołowa z oryginalną japońską diodą NICHIA. Dostarcza skupione dalekosiężne światło 1 NICHIA LED oraz światło
krótkiego zasięgu 2 LED. Przełączanie na
trzy tryby świecenia. Funkcja składania
zabezpiecza przed uszkodzeniem w trakcie
transportu np. w plecaku. Wodoodporna.

lampa czołowa led
headlamp led

outdoor pro

1 Nichia® LED + 2LED

3 × R03/AAA
w komplecie

66 × 42 × 30,2 mm
72g

blister—6/48

Lampa czołowa o bardzo mocnym świetle
3 diod 0,2 W o dalekim zasięgu. Posiada
również stałe światło czterech białych diod
przydatne do czytania. Lekka lampa
o pewnym mocowaniu na pasku, z regulacja
kąta świecenia. Moc światła 3 x 0,2WLED:
8lm. Trzy tryby działania: 3 x 0,2WLED stałe
światło 50%, 100%, 4 białe LED stałe światło.
Wodoodporna.

lampa czołowa led
headlamp led

mac tronic ®

7 × 0,2W LED

3×

Rz3/AAA

MINI headlamp with original japaneese NICHIA diode. Provides focused long-distance
NICHIA LED light and short-distance 2 LED
light. Switching through three operation
modes. Folded head prevents from damaging during transportation in a backpack.
Waterproof.

5907596105087

HL-3PW4L

3 × 0,2W LED:
100% – 28h, 50% – 60h
4 LED – 70h

Headlamp with hybrid aluminum-plastic
casing with strong light of 0,5W LUXEON®
LED (26lm) and new colimator generating
parallel smooth light beam. Switching
through 3 operation modes and instant OFF
function. Waterproof.

5907596105094

HLS-1NL2L

100 h – biała dioda Nichia LED
45 h – 2 białe diody LED
50 h – tryb pulsacyjny

Headlamp with revolutionary FOCUS CONTROL LED ILLUMINATION for white led. NICHIA LED 0,5W (26lm). One red LED for night
vision and grean LED for reading maps. Switching through three operation modes: two
steady and one flashing. Press 3 seconds for
red LED SOS-FLASHING. Waterproof.

60 × 45 × 28 mm
80g
5907596105001
blister—10/100

Headlamp with very strong long-distance
light 3x0,2W LED to use in open space.
Additional light generated by 4 white LEDs
recommended to use for reading. Light
lamp with reliable fixing on a strap and
with light angle regulation. Light Power 3 x
0,2W LED: 8lm Operation modes: 3 x 0,2W
LED 50%, 100%, 4 white LED steady light.
Waterproof.
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Lampa czołowa o bardzo mocnym świetle
1W oraz z dwoma diodami białymi i jedną
czerwoną sygnalizacyjną. Mocna i lekka
konstrukcja z wygodnymi paskami. Wyjątkowo długi czas pracy do 400 godzin.
Wodoodporna.

HL121/1W

lampa czołowa led
headlamp led

mac tronic ®

l ampy czo łowe

1W LED + 2 white LED
+ 1 red LED
1W LED – 6h
2 białe LED – 200h
1 czerwona migająca
LED– 400h
3×

R3/AAA

70 × 45 × 55 mm
97g
5907596104578
blister—10/100

Lampa rowerowa i czołowa w jednym.
Lampa rowerowa przednia: światło 3 LED
sterowane chipem 2 tryby świecenia: stały
i pulsacyjny, szybkie i wygodne zapięcie;
latarka czołowa: mocna, lekka konstrukcja, z
regulacją kąta nachylenia główki, z paskami
do noszenia na głowie, dzięki łatwemu
przepięciu z lampy rowerowej na czołową
doskonała dla rowerzystów i turystów.
Baterie w komplecie.

HL-32W

lampa czołowa led
headlamp led

mac tronic ®

l ampy czo łowe

3 x LED

światło pulsacyjne do 100h
światło stałe – 20h
2 × CR2032
w komplecie

Headlamp with very strong 1W LED light
and additional two white diodes and one
flashing red LED. Strong and light construction with comfortable straps to fix lamp on
forehead. Long operation time up to 400h.
Waterproof.

53 × 40 × 41 mm
40g
5907596104417
blister—20/60

Bicycle and head lamp in one. Front lamp:
3 white LED's, 2 light modes: steady &
flashing, quick release bracket; headlamp:
strong, light construction, with fitting strap,
thanks to fast release bracket and easy
change from bicycle to head lamp it is perfect for cyclists and tourists. Extra feature:
possibility of headlamp angle adjustement.
Batteries included.
Lampa czołowa 16 LED, bardzo ekonomiczna i o mocnym świetle. Mocna, lekka konstrukcja, z paskami do noszenia na głowie,
świetnie nadaje się na camping, na ryby, dla
turystów.

HL731B

Headlamp 16 LED very economical and providing strong light. Strong, light construction, with fitting strap, suitable for camping,
fishing and for tourists.

lampa czołowa led
headlamp led

falcon eye ®

l ampy czolowe

16 x LED
1 LED – 200h
6 LED – 60h
16 LED – 8h
3×

R3/AAA

72 × 78 × 80 mm
96g
5907596103403
blister—10/100

Lampa czołowa kryptonowa z trzema diodami LED. Ekonomiczna i praktyczna. Mocna,
lekka konstrukcja. Świetnie nadaje się dla
turystów.

HL331

Headlamp with krypton bulb and 3 LED.
Economical and practical. Strong, light
construction. Suitable for tourists.

lampa czołowa led
headlamp led

falcon eye ®

l ampy czolowe

krypton +3 x LED
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1LED – 150 h
3LED – 80h
krypton – 2,5h
3×

R3/AAA

52 × 72 × 66 mm
97g
5907596103410
blister—25/100

Latarka o bardzo jasnym świetle halogenowym o wzmocnionej trwałej obudowie
z metalowym zaczepem. Niezatapialna,
pływa wertykalnie, wodoszczelna do 10m.
Model o większym rozmiarze i dłuższym
czasie działania.

H500

latarka halogen
halogen flashlight

Very bright halogen flashlight with a very
strong housing with ABS and a metal handle
(ring) for hanging. Unsinkable, floats vertically (carbon battery) water-resistant up to
10m. Model of bigger size and with longer
operation time.

l atarki halogenowe

halogen 4,0V/0,85A
baza P13,5
3×

R20/D

sonca®

dł. 265 mm
135g
blister—6/36

4891138416049

Latarka o bardzo jasnym świetle halogenowym o wzmocnionej trwałej obudowie
z metalowym zaczepem. Niezatapialna,
pływa wertykalnie, wodoszczelna do 10m.
Model o mniejszym rozmiarze.

H300

Very bright halogen flashlight with a very
strong housing with ABS and a metal handle
(ring) for hanging. Unsinkable, floats
vertically (carbon battery) water-resistant up
to 10m. Model of smaller size.

latarka halogen
halogen flashlight
l atarki halogenowe

halogen 2,8V/0,85A
baza P13,5
2×

R20/D

sonca®

dł. 210 mm
114g
blister—6/48

4891138415943

Latarka Rubber All-proof 3xNICHIA LED.
Korpus heavy duty, odporny na warunki atmosferyczne. Obudowa z naturalnej gumy.
Niezawodny przycisk włączający. Wodoodporna, olejoodporna, odporna na wstrząsy.

RL120NLED

Rubber All-Proof 3xNICHIA LED. Heavy duty
body made of natural rubber resistant to
weather conditions. Reliable push button
switch. Waterproof, oilresistant, shockproof.

latarka gumowa led
rubber flashlight led

all- proof

l atarki gumowe

3 × Nichia® LED
18 h
R6/AA

5907596104981

185 × 40 mm
166g

blister—12/72

2×

Latarka Rubber All-Proof XENON. Wyposażona w żarówkę xenonową generującą
200% jaśniejsze światło niż standardowa
żarówka. Korpus heavy duty, odporny na
warunki atmosferyczne. Obudowa z naturalnej gumy. Niezawodny przycisk włączający.
Woodporna, olejoodporna, odporna na
wstrząsy.

RL120XN

all- proof

l atarki gumowe

latarka gumowa xenon
rubber flashlight xenon

xenon 2,4 V 0,85A
baza P13,5
2×

R6/AA

5907596104998

185 × 40 mm
163g

blister—12/72

Rubber All-Proof XENON Flashlight.
Equipped with XENON bulb that generates
200% brighter light than a standard bulb.
Heavy duty body made of natural rubber
resistant to weather conditions. Reliable
push button switch. Waterproof, oilresistant,
shockproof.
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Latarka gumowa 5 LED z serii RUBBER
ULTRA. Mocna, odporna na uderzenia
i wstrząsy, wodoszczelna do 10 m. Odporna
na olej i zabrudzenia.

RL905LED

Durable rubber body design shockproof,
water resistant up to 10m under water,
oil and grease resistant. Magnifier generates a more focused and brighter light.
Available in two colors: black and grey

latarka gumowa led
rubber flashlight led

do 120h
rubber ultr a

l atarki gumowe

5 × LED

2×

R20/D

dł.: 210 mm, Ø 50 mm
223g

5907596104844
blister—6/48

Latarka gumowa 3 LED z serii RUBBER
ULTRA. Mocna, odporna na uderzenia
i wstrząsy, wodoszczelna do 10 m. Odporna
na olej i zabrudzenia.

RL903LED

Durable rubber body design shockproof,
water resistant up to 10m under water, oil
and grease resistant. Magnifier generates a
more focused and brighter light. Available
in two colors: black and grey

latarka gumowa led
rubber flashlight led

do 60h
rubber ultr a

l atarki gumowe

3 × LED

2×

R6/AA

dł.: 160 mm, Ø 35 mm
118g

5907596104837
blister—6/60

Latarka xenonowa z serii Rubber Ultra, model większy. Mocna, odporna na uderzenia
i wstrząsy obudowa gumowa. Wodoszczelna do 10 m. Odporna na olej i zabrudzenia.

RL905XN

XENON rubber flashlight from RUBBER
ULTRA Series, model in bigger size. Durable
rubber body design shockproof, water resistant up to 10m under water, oil and grease
resistant.

latarka gumowa xenon
rubber flashlight xenon

8h
rubber ultr a

l atarki gumowe

xenon 2,4V/0,85A
baza P13,5

2×

R20/D

dł.: 210 mm, Ø 50 mm
217 g

5907596104868
blister—6/48

Latarka xenonowa z serii Rubber Ultra, model mniejszy. Mocna, odporna na uderzenia
i wstrząsy obudowa gumowa. Wodoszczelna do 10 m. Odporna na olej i zabrudzenia.

RL903XN

XENON rubber flashlight from RUBBER
ULTRA Series, model in smaller size. Durable
rubber body design shockproof, water resistant up to 10m under water, oil and grease
resistant.
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xenon 2,4V/0,85A
baza P13,6
rubber ultr a

l atarki gumowe

latarka gumowa xenon
rubber flashlight xenon

2×

R6/AA

dł.: 160, Ø 35 mm
115g

5907596104851
blister—6/60

Największy reflektor z gamy Rubber
o odpornej gumowanej obudowie z praktycznym uchwytem do noszenia. Obudowa
olejoodporna i wodoodporna. Źródłem
światła jest krypton dający 170% mocniejsze
światło niż standardowa żarówka.

RL824

latarka gumowa krypton
rubber flashlight krypton

The biggest searchlight in Rubber series
with strong rubber casing with practical
hand for carrying. Oilproof and waterproof.
Light source is krypton providing 170%
stronger light than standard bulb.

rubber mac tronic ®

krypton 4,8V/0,75A
baza P13,5
4×

R20/D

dł.: 205mm, Ø lustra 104mm,
585g
blister—4/12

5907596102727

Reflektor z gamy Rubber o odpornej gumowanej obudowie z praktycznym uchwytem
do noszenia. Obudowa olejoodporna i wodoodporna. Źródło światła, krypton dający
170% mocniejsze światło niż standardowa
żarówka.

RL865

latarka gumowa krypton
rubber flashlight krypton

Searchlight in Rubber series with strong
rubber casing with practical hand for carrying. Oilproof and waterproof. Light source is
krypton providing 170% stronger light than
standard bulb.

rubber mac tronic ®

krypton 2,4V/0,75A
baza P13,5
2×

R20/D

dł.: 190mm, lustra Ø 103mm,
513g
blister—6/12

5907596102406

Latarka z serii Rubber o prostej, klasycznej
stylistyce, największa z serii. Latarka gumowana odporna na działanie czynników pogodowych oraz olejoodporna, z wygodnym
uchwytem z paskiem-zawieszką.

RL813

A classic-shape torch the biggest in Rubber
Series. Rubber flashlight resistant to weather
conditions and oilproof, comfortable handle
with a strap.

latarka gumowa krypton
rubber flashlight krypton

rubber mac tronic ®

krypton 3,6V/0,75A
baza P13,5
3×

R20/D

dł.: 245mm, Ø lustra 64mm,
235g
blister—6/36

5907596102635

Latarka z serii Rubber o prostej, klasycznej
stylistyce, średniej wielkości. Latarka gumowana odporna na działanie czynników pogodowych oraz olejoodporna, z wygodnym
uchwytem z paskiem-zawieszką.

RL812

A classic-shape torch medium size in Rubber
Series. Rubber flashlight resistant to weather
conditions and oilproof, comfortable handle
with a strap.

latarka gumowa krypton
rubber flashlight krypton

rubber mac tronic ®

krypton 2,4V/0,75A
baza P13,5
2×

R20/D

dł.: 195mm, Ø lustra 68mm,
234g
blister—6/48

5907596102628
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Latarka z serii Rubber o prostej, klasycznej stylistyce, najmniejsza z serii. Latarka
gumowana odporna na działanie czynników
pogodowych oraz olejoodporna, z wygodnym uchwytem z paskiem-zawieszką.

RL811

A classic-shape torch the smallest in Rubber
Series. Rubber flashlight resistant to weather
conditions and oilproof, comfortable handle
with a strap.

latarka gumowa krypton
rubber flashlight krypton

rubber mac tronic ®

krypton 2,2V/0,5A
baza P13,5
2×

R6/AA

dł.: 163mm,
Ø 50mm, 104 g
blister—12/72

5907596102642

Kolorystyka w stylu kamuflaż latarki z serii
Rubber o gumowanej, odpornej konstrukcji
obudowy. Źródło światła, krypton dający
170% mocniejsze światło niż standardowa
żarówka. Latarka z paskiem-zawieszką.

RL812X

Camouflage housing colour for Rubber
series flashlight with rubber construction,
resistant to weather conditions. Krypton source of light providing 170% stronger light
than standard bulb. Comfortable handle
with a strap.

latarka gumowa krypton
rubber flashlight krypton

rubber mac tronic ®

krypton 2,4V/0,75A
baza P13,5
2×

R20/D

dł.: 195mm,
Ø 68mm, 234g
blister—6/48

5907596102420

Kolorystyka w stylu kamuflaż latarki z serii
Rubber o gumowanej, odpornej konstrukcji
obudowy. Źródło światła, krypton dający
170% mocniejsze światło niż standardowa
żarówka. Latarka z paskiem-zawieszką.

RL811X

Camouflage housing colour for Rubber
series flashlight with rubber construction,
resistant to weather conditions. Krypton source of light providing 170% stronger light
than standard bulb. Comfortable handle
with a strap.

latarka gumowa krypton
rubber flashlight krypton

rubber mac tronic ®

krypton 2,2V/0,5A
baza P13,5
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2×

R6/AA

dł.: 163mm,
Ø 50mm, 104g
blister—12/72

5907596102413

Latarka 2 w 1 - ręczna i campingowa, super
jasne światło 3 x 0.2W LED, które dobrze
oświetli drogę oraz wnętrze namiotu lub posłuży jako światło nad stołem ogrodowym.
Posiada praktyczna zawieszkę. Największa
latarka z serii travel light.

T300

latarka plastikowa led 2w1
plastic flashlight led 2in1

2in1 flashlight, for usage as torch and
camping lamp, superbright 3x 0.2W LED,
perfect for outdoor usage, biggest in TRAVEL LIGHT series.

3 x 0.2W LED

travel light

24h
3×

AA

dł.: 145mm, Ø lustra 80mm,
220g

5907596104790
blister—12/48

Latarka 2 w 1 - ręczna i campingowa, super
jasne światło 3 x 0,2W LED, które dobrze
oświetli drogę oraz wnętrze namiotu lub posłuży jako lampion nad stołem ogrodowym.
Posiada praktyczna zawieszkę. Średnia
latarka z serii travel light.

T200

latarka plastikowa led 2w1
plastic flashlight led 2in1

2in1 flashlight, for usage as torch and
camping lamp, superbright 3 x 0.2W LED,
perfect for outdoor usage, medium size in
TRAVEL LIGHT series.

3 x 0.2W LED

travel light

12h
3×

AAA

dł.: 120mm, Ø lustra 65mm,
100g

5907596104783
blister—25/100

Brelok 2 w 1 - ręczna i campingowa, super
jasne światło 0,2W LED. Najmniejsza latarka
z serii travel light. Baterie w komplecie.
Posiada praktyczna zawieszkę. Najmniejsza
latarka z serii travel light.

T100

KEYCHAIN 2in1, for usage as torch and camping lamp, superbright 0.2W LED, perfect for
outdoor usage, the smallest in the TRAVEL
LIGHT series. Batteries included.

latarka plastikowa led 2w1
plastic flashlight led 2in1
0.2W LED

travel light

2h
3×

AG13

dł.: 90mm, Ø lustra 41mm,
50g

5907596104776
blister—25/200
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Seria latarek TITAN EXTRA LED z mocniejszymi diodami 0,2WLED o odpornej obudowie
ABS pokrytej gumowym płaszczem. Latarka
z obrotowym włącznikiem i praktycznym
uchwytem z paskiem-zawieszką. Latarka
odporna na zachlapanie. Największa latarka
z serii.

TL302W

latarka plastikowa led
plastic flashlight led

Series of TITAN LED flashlights with stronger
0,2W LED diodes with strong casing and
rubber finishing. Turning on/off by twisting
the head, practical strap for carrying. Weatherproof. The biggest in series.

0.2W LED

titan extra led

72h
3×

R6/AA

dł.: 120mm, Ø lustra 54mm,
110g

5907596105360
blister—25/50

Seria latarek TITAN EXTRA LED z mocniejszymi diodami 0,2WLED o odpornej obudowie
ABS pokrytej gumowym płaszczem. Latarka
z obrotowym włącznikiem i praktycznym
uchwytem z paskiem-zawieszką. Latarka odporna na zachlapanie. Średnia latarka z serii.

TL202W

latarka plastikowa led
plastic flashlight led

Series of TITAN LED flashlights with stronger
0,2W LED diodes with strong casing and
rubber finishing. Turning on/off by twisting
the head, practical strap for carrying. Weatherproof. The medium size in series.

3 × LED 0.2W

titan extra led

72h
3×

R3/AAA

dł.: 95mm, Ø lustra 38mm,
50g

5907596105353
blister—25/100

Seria latarek TITAN EXTRA LED z mocniejszymi diodami 0,2WLED o odpornej obudowie
ABS pokrytej gumowym płaszczem. Latarka
z obrotowym włącznikiem i praktycznym
uchwytem z brelokiem. Latarka odporna na
zachlapanie. Najmniejsza latarka z serii.

TL102W

latarka plastikowa led
plastic flashlight led

Series of TITAN LED flashlights with stronger
0,2W LED diodes with strong casing and
rubber finishing. Turning on/off by twisting
the head, practical strap for carrying. Weatherproof. The smallest in series.

0.2W LED

titan extra led

24h
3×

AG13

dł.: 85mm, Ø lustra 29mm,
38g

5907596105346
blister—25/100

Seria latarek TITAN LED o odpornej obudowie ABS pokrytej gumowym płaszczem.
Latarka z obrotowym włącznikiem i praktycznym uchwytem z paskiem-zawieszką.
Super oszczędne światło LED to żywotność
do 100.000h. Latarka odporna na zachlapanie. Największa latarka z serii.

TL14

latarka plastikowa led
plastic flashlight led

Series of TITAN LED flashlights with strong
casing and rubber finishing. Turning on/
off by turning the head, practical strap
for carrying. Light source are economical
LED diodes with lifetime of 100.000 hours.
Weatherproof. The biggest in series.

14 LED

titan led

3 ×

20

R6/AA

dł.: 120mm, Ø lustra 54mm,
110g
blister—10/100

5907596104462

Seria latarek TITAN LED o odpornej obudowie ABS pokrytej gumowym płaszczem.
Latarka z obrotowym włącznikiem i praktycznym uchwytem z paskiem-zawieszką.
Super oszczędne światło LED to żywotność
do 100.000h. Latarka odporna na zachlapanie. Średnia latarka z serii.

TL05

latarka plastikowa led
plastic flashlight led

Series of TITAN LED flashlights with strong
casing and rubber finishing. Turning on/
off by turning the head, practical strap for
carrying. Light source are economical LED
diodes with lifetime of 100.000 hours. Weatherproof. Medium size in series.

5 LED

titan led

3 ×

R3/AAA

dł.: 95mm, Ø lustra 38mm,
50g
blister—10/100

5907596104455

Seria latarek TITAN LED o odpornej obudowie ABS pokrytej gumowym płaszczem.
Latarka z obrotowym włącznikiem i praktycznym uchwytem brelok. Super oszczędne światło LED to żywotność do 100.000h.
Latarka odporna na zachlapanie. Najmniejsza latarka z serii.

TL03

latarka plastikowa led
plastic flashlight led

Series of TITAN LED flashlights with strong
casing and rubber finishing. Turning on/
off by turning the head, practical strap for
carrying. Light source are economical LED
diodes with lifetime of 100.000 hours. Weatherproof. The smallest in series.

3 LED

titan led

3 ×

AG13

dł.: 85mm, Ø lustra 29mm,
38g
blister—20/200

5907596104448

Mała latarka gadżetowa 4 w 1: długopis,
wskaźnik teleskopowy, latarka diodowa
i wskaźnik laserowy, idealny prezent jako
gadget reklamowy, prezentacyjny - zapakowany w eleganckie, metalowe srebrne etui.

LED114D/E

latarka długopisowa led  w 
penlight led  in 

Small gadget 4 in 1: telescope pointer, ball
pen, LED flashlight, laser pointer, ideal as
a gift for special occasions packed in silver
color box.

1 × LED + laser

upominkowe

3×

AG3

dł. 150mm
112g
etui—20/100

5907596103823

Mała latarka gadżetowa 4 w 1: długopis,
wskaźnik teleskopowy, latarka diodowa
i wskaźnik laserowy, idealny prezent na
specjalne okazje.

LED114D

latarka długopisowa led  w 
penlight led  in 

Small gadget 4 in 1: telescope pointer, ball
pen, LED flashlight, laser pointer, ideal as a
gift for special occasions.

1 × LED + laser

upominkowe

3×

AG3

dł. 150mm
112g
blister—20/100

5907596103823
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Wzmocniona obudowa pokryta specjalnym
tworzywem dającym pewność chwytu.
Latarka o super jasnym białym świetle LED
i wyjątkowo długim czasie pracy na komplecie baterii (ok. 100h), wyposażona w klips
do zaczepiania. Doskonały gadżet reklamowy.

1001B LED

latarka długopisowa led
penlight led

Light housing covered with special material
assuring good grip. With super bright white
LED light with operation time up to 100h.
A practical clip included. A perfect product
for promotional and advertising purposes.

1 x LED

upominkowe

100 h
2 × R03/AAA

5907596104523

140 mm, 12g

blister—10/250

Wzmocniona obudowa pokryta specjalnym
tworzywem dającym pewność chwytu.
Latarka ze światłem standardowej żarówki
z systemem soczewkowym, wyposażona
w klip do zaczepiania. Doskonały gadżet
reklamowy.

1001B

latarka długopisowa żarówkowa
penlight bulb

Light housing covered with special material
assuring good grip. With standard lensed
bulb. A practical clip included. A perfect
product for promotional and advertising
purposes.

upominkowe

żarówka standard z soczewką
2,2V/0,25A, baza E10
2 × R03/AAA

5907596101027

140 mm, 12g

blister—10/250

Latarka długopisowa o super jasnym białym
świetle 2xLED i wyjątkowo długim czasie
pracy na komplecie baterii (ok. 20h). Podświetla powierzchnię, na której wykonywane są notatki. Latarka dostępna w kolorach:
pomarańczowym, niebieskim, białym.
Doskonały gadżet reklamowy
+ smycz w komplecie.

MG-02

latarka długopisowa led
penlight led

A pen torch with super-bright white light
from 2 LEDs and exceptionally long work
time on a set of batteries (about 20 hrs.).
It illuminates the surface used to make
notes. A perfect advertising giveaway.
Available in 3 colors: orange, blue, white.

2 LED

upominkowe

20 h
1 × R03/AAA

5907596105490

140 mm, 12g

blister—60/300

Doskonały gadżet na telefon komórkowy,
który w razie potrzeby może stać się pożyteczną latarką. Zbudowany z wytrzymałego
tworzywa.

MG-01

A perfect gadget fro a mobile phone, which
becomes a useful torch when needed. Made
of a durable plastic.

latarka upominkowa LED
gift flashlight LED

upominkowe

2 x LED
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2 × CR1220

5907596105483

dł.: 44 mm, szer.:30mm ,
12g

blister—1/65

Latarka z super jasną białą diodą LED
i wskaźnikiem laserowym, praktyczny brelok
do kluczy, doskonały nośnik treści reklamowych. Zapakowany w eleganckie, metalowe
srebrne etui.

LED113/E

Super bright white LED flashlight with laser
pointer, practical keychain. A good product
for marketing purposes packed in an elegant silver color box.

latarka upominkowa led
gift flashlight led

upominkowe

1 x LED + laser
3×

AG3

5907596103816

dł. 60mm
66g

etui—20/100

Latarka z super jasną białą diodą LED
i wskaźnikiem laserowym, praktyczny
brelok do kluczy, doskonały nośnik treści
reklamowych.

LED113

Super bright white LED flashlight with laser
pointer, practical keychain. A good product
for marketing purposes.

latarka upominkowa led
gift flashlight led

upominkowe

1 x LED + laser
3×

AG3

5907596103816

dł. 60mm
66g

blister—20/100

Praktyczny brelok do kluczy z super jasną
białą diodą LED, doskonały nośnik treści
reklamowych.
Small, practical keychain with super bright
white LED diode, perfect for promotional
purposes.

LED101

latarka upominkowa led
gift flashlight led
1 x LED

upominkowe

100h
3 ×

AG3

5907596102987

dł. 60mm
45g

blister—12/288

Uniwersalna latarka-brelok. Super jasne
białe światło LED. Wyjątkowo długi czas
pracy na jednym komplecie baterii - 100h.
Wyjątkowa żywotność diod- 100.000
godzin. Mocna, odporna na uszkodzenia
aluminiowa obudowa. Dodatkowo karabińczyk. Kolor niebieski.

LED102 ALU

latarka upominkowa led
gift flashlight led

A universal pendant torch. Super-bright white LED light. Exceptionally long
work time on a set of batteries - 100 hrs.
Exceptional LED life -100,00 hours. Rugged
aluminium housing. Also a snap-hook. Blue
colour.

1 x LED

upominkowe

100h
4 ×

AG3

5907596105414

dł. 60mm
45g

blister—12/144
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Uniwersalna latarka-brelok. Super jasne
białe światło LED. Wyjątkowo długi czas
pracy na jednym komplecie baterii - 100h.
Wyjątkowa żywotność diod- 100.000 godzin. Mocna, odporna na uszkodzenia aluminiowa obudowa. Dodatkowo otwieracz
do butelek. Kolor czerwony.

LED103 ALU

latarka upominkowa led
gift flashlight led

A universal pendant torch. Super-bright white LED light. Exceptionally long
work time on a set of batteries - 100 hrs.
Exceptional LED life -100,00 hours. Rugged
aluminium housing. Also a bottle opener.
Red colour.

1 x LED

upominkowe

100h
4 ×

AG3

5907596105421

dł. 60mm
45g

blister—12/144

Uniwersalna latarka-brelok. Super jasne białe światło LED. Wyjątkowo długi czas pracy
na jednym komplecie baterii - 100h. Wyjątkowa żywotność diod- 100.000 godzin.
Mocna, odporna na uszkodzenia aluminiowa obudowa. Dodatkowo otwieracz do
butelek oraz karabińczyk. Kolor czarny

LED104 ALU

latarka upominkowa led
gift flashlight led

A universal pendant torch. Super-bright white LED light. Exceptionally long
work time on a set of batteries - 100 hrs.
Exceptional LED life -100,00 hours. Rugged
aluminium housing. Also a bottle opener
and a snap hook. Black colour.

1 x LED

upominkowe

100h
4 ×

AG3

5907596105438

dł. 90mm
45g

blister—12/144

Praktyczny brelok do kluczy z super jasną
białą diodą LED, doskonały nośnik treści
reklamowych.
Practical keychain with super bright white
LED diode, perfect for promotional
purposes.

LED105

latarka upominkowa led
gift flashlight led
1 x LED

upominkowe

100h
4 ×

AG3

dł.: 60 mm, 30g

5907596103342
blister—30/360

Praktyczny brelok do kluczy o oryginalnym
kształcie, z super jasną białą diodą LED,
doskonały nośnik treści reklamowych.
Small, practical keychain with unique
design with super bright white LED diode,
perfect for promotional purposes.

LED109

latarka upominkowa led
gift flashlight led
1 x LED

upominkowe

100h
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4 ×

AG3

dł: 45 mm, 30g

5907596103359
blister—30/360

Największy model z serii, zasilana 2 bateriami AA. Obudowa z aluminium lotniczego
i diody LED zapewniają długotrwałe działanie latarki do 100 000 godzin, a niewielki
rozmiar wygodę użytkowania. Posiada zawieszkę na rękę zapobiegającą upuszczeniu.
Włącznik obrotowy. Odporna na warunki
atmosferyczne.

ALU3230LED
latarka upominkowa led
gift flashlight led

The biggest in series powered by 2 AA
batteries. LED diodes thanks to their long
lifetime of 100.000 hours and the strong aluminum casing assure longtime performance
and their small size gives convenience of
use. Resistant to weather conditions.

3 x LED
30h

alu led

2 ×

R6/AA

dł. 148mm × Ø lustra 17mm
50g

5907596104950
blister—20/180

Średniej wielkości model z serii, zasilana
2 bateriami AAA. Obudowa z aluminium
lotniczego i diody LED zapewniają długotrwałe działanie latarki do 100 000 godzin,
a niewielki rozmiar wygodę użytkowania.
Posiada zawieszkę na rękę zapobiegającą
upuszczeniu. Włącznik obrotowy. Odporna
na warunki atmosferyczne.

ALU4230LED
latarka upominkowa led
gift flashlight led

Medium size in series powered by 2 AAA
batteries. LED diodes thanks to their long
lifetime of 100.000 hours and the strong aluminum casing assure longtime performance
and their small size gives convenience of
use. Resistant to weather conditions.

1 × LED
40h

alu led

2 ×

R03/AAA

dł. 127mm × Ø lustra 12mm
30g

5907596104974
blister—20/180

Najmniejszy model z serii, zasilana 1 baterią
AAA. Obudowa z aluminium lotniczego
i diody LED zapewniają długotrwałe działanie latarki do 100 000 godzin, a niewielki
rozmiar wygodę użytkowania. Posiada zawieszkę na rękę zapobiegającą upuszczeniu.
Włącznik obrotowy. Odporna na warunki
atmosferyczne.

ALU4130LED

latarka upominkowa led
gift flashlight led

The smallest in series powered by 1 AAA
battery. LED diodes thanks to their long
lifetime of 100.000 hours and the strong aluminum casing assure longtime performance
and their small size gives convenience of
use. Resistant to weather conditions.

1 × LED

alu led

20h
1 × R03/AAA

5907596104950

dł. 85mm × Ø lustra 12mm
15g

blister—20/180
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Latarka z diodą LED 1W. Wykonana
z aluminium. Posiada zawieszkę na rękę zapobiegającą upuszczeniu. Generuje światło
skupione. Specjalna konstrukcja umożliwia
zbicie szyby w sytuacji awaryjnej. Przełącznik taktyczny.

ALPHA-145
aluminium mac tronic ®

latarka aluminiowa LED
aluminium flashlight LED

An aluminium torch with 1W LED. It has
a hand strap to prevent accidental dropping. The torch generates a focused light
beam. Special design enables shattering
of the glass in an emergency. Tactical on/
off switch.

LED 1W
2 ×

R6/AA

dł: 145 mm, Ø lustra 30 mm
105g

5907596105735

Latarka z diodą LED 1W. Wykonana
z aluminium. Posiada zawieszkę na rękę zapobiegającą upuszczeniu. Generuje światło
skupione. Specjalna konstrukcja umożliwia
zbicie szyby w sytuacji awaryjnej. Przełącznik taktyczny.

ALPHA-120
aluminium mac tronic ®

latarka aluminiowa LED
aluminium flashlight LED
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An aluminium torch with 1W LED. It has
a hand strap to prevent accidental dropping. The torch generates a focused light
beam. Special design enables shattering
of the glass in an emergency. Tactical on/
off switch.

LED 1W
3 ×

R03/AAA

dł: 120 mm, Ø lustra 35 mm
116g

5907596105742

PM350 INDUSTRIAL
latarka polipropylenowe krypton
polypropylen flashlight krypton
krypton 3,6V/0,75A
baza P13,5
3 ×

Latarka o mocnej polipropylenowej obudowie przeznaczona dla przemysłu. Odporna
na: olej, benzynę, smary, wodę i czynniki
korozyjne. Posiada uchwyt do noszenia
i uchwyt na zapasową żarówkę.
Flashlight with strong polypropylene casing
build for the job performance. Resistant to:
chemicals, oils, petrol, lubricants, water and
corrosion conditions. Include a handing ring
and spare bulb holder.

R20/D

seria pm

dł.: 250mm, Ø lustra 56mm
120g
półblister—12/72

5907596103090

PM250 INDUSTRIAL
latarka polipropylenowe krypton
polypropylen flashlight krypton
krypton 2,4V/0,75A
baza P13,5
2 ×

Latarka o mocnej polipropylenowej obudowie przeznaczona dla przemysłu. Odporna
na: olej, benzynę, smary, wodę i czynniki
korozyjne. Posiada uchwyt do noszenia
i uchwyt na zapasową żarówkę.
Flashlight with strong polypropylene casing
build for the job performance. Resistant to:
chemicals, oils, petrol, lubricants, water and
corrosion conditions. Include a handing ring
and spare bulb holder.

R20/D

seria pm

dł.: 160mm, Ø lustra 45mm,
111g
półblister—12/72

5907596103106

Latarka o mocnej polipropylenowej obudowie przeznaczona dla przemysłu. Odporna
na: olej, benzynę, smary, wodę i czynniki
korozyjne. Posiada uchwyt do noszenia.

PM230 INDUSTRIAL
latarka polipropylenowe krypton
polypropylen flashlight krypton

Flashlight with strong polypropylene casing
build for the job performance. Resistant to:
chemicals, oils, petrol, lubricants, water and
corrosion conditions. Include a handing
ring.

krypton 2,4V/0,75A
baza P13,5
2 ×

R14/C

seria pm

dł.: 165mm, Ø lustra 45mm,
80g
półblister—12/192

5907596103083

Latarka o mocnej polipropylenowej obudowie przeznaczona dla przemysłu. Odporna
na: olej, benzynę, smary, wodę i czynniki
korozyjne. Posiada uchwyt do noszenia.

PM220 INDUSTRIAL
latarka polipropylenowe krypton
polypropylen flashlight krypton

Flashlight with strong polypropylene casing
build for the job performance. Resistant to:
chemicals, oils, petrol, lubricants, water and
corrosion conditions. Include a handing
ring.

krypton 2,4V/0,75A
baza P13,5
2 ×

R6/AA

seria pm

dł.: 154mm, Ø lustra 35mm,
36g
półblister—24/288

5907596103076
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Gumowana, ekonomiczna i funkcjonalna
latarka w największym rozmiarze w serii
D-Rubber LED. Zastosowano jasne światło
diodowe 0,2WLED.

RD350LED

Rubberized, economical and functional flashlight in the biggest size in D-RUBBER LED
series. Light source of 0,2W LED diodes.

latarka gumowa led
rubber flashlight led
0,2W LED

rd - rubber led

3 ×

R20/D

dł.: 255mm, Ø lustra 65mm,
201g
blister—1/48

5907596105179

Gumowana, ekonomiczna i funkcjonalna latarka w średnim rozmiarze w serii D-RUBBER
LED. Zastosowano jasne światło diodowe
0,2W LED.

RD250LED

Rubberized, economical and functional
flashlight of medium size in D-RUBBER LED
series. Light source of 0,2W LED diodes.

latarka gumowa led
rubber flashlight led
0,2W LED

rd - rubber led

2 ×

R20/D

dł.: 200mm, Ø lustra 65mm,
161g
blister—1/48

5907596105162

Gumowana, ekonomiczna i funkcjonalna
latarka w najmniejszym rozmiarze w serii
D-RUBBER LED. Zastosowano jasne światło
diodowe 0,2W LED.

RD220LED

Rubberized, economical and functional flashlight in the smallest size in D-RUBBER LED
series. Light source of 0,2W LED diodes.

latarka gumowa led
rubber flashlight led
0,2W LED

rd - rubber led

2 ×
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R6/AA

dł.: 155mm, Ø lustra 44mm,
65g
blister—1/48

5907596105155

Reflektor 13 LED o plastikowej obudowie
z praktycznym uchwytem do noszenia.
Posiada zawieszkę na rękę zapobiegającą
upuszczeniu. Generuje światło skupione.
Wodoodporna. Dostępny w dwóch kolorach: żółto-czarny oraz czarno-żółty.

NEMO-13L
mac tronic ® seria nemo

latarka plastikowa LED
plastic flashlight LED

A 13-LED reflector in a plastic housing
with a practical carrying handle. It has a
hand strap to prevent accidental dropping.
The torch generates a focused light beam.
Waterproof.

13 x LED
4 ×

R20/D

dł: 200 mm, Ø lustra 108 mm
800g

5907596105834

Latarka 7 LED o plastikowej obudowie.
Posiada zawieszkę na rękę zapobiegającą
upuszczeniu. Generuje światło skupione.
Wodoszczelna do 40m. Dostępny w dwóch
kolorach: żółto-czarny oraz czarno-żółty.

NEMO-07L

A 7-LED torch with a plastic housing. It has a
hand strap to prevent accidental dropping.
The torch generates a focused light beam.
Waterproof to 40m.

mac tronic ® seria nemo

latarka plastikowa LED
plastic flashlight LED

7 x LED
2 ×

R20/D

dł: 200 mm, Ø lustra 65 mm
430g

5907596105827

Latarka 5 LED o plastikowej obudowie.
Posiada zawieszkę na rękę zapobiegającą
upuszczeniu. Generuje światło skupione.
Wodoszczelna do 40m. Dostępny w dwóch
kolorach: żółto-czarny oraz czarno-żółty.

NEMO-05L

A 5-LED torch with a plastic housing. It has a
hand strap to prevent accidental dropping.
The torch generates a focused light beam.
Waterproof to 40m.

mac tronic ® seria nemo

latarka plastikowa LED
plastic flashlight LED

5 x LED
2 ×

R14/C

dł: 170 mm, Ø lustra 55 mm
250g

5907596105810

Latarka 3 LED o plastikowej obudowie.
Posiada zawieszkę na rękę zapobiegającą
upuszczeniu. Generuje światło skupione.
Wodoszczelna do 40m. Dostępny w dwóch
kolorach: żółto-czarny oraz czarno-żółty.

NEMO-03L

A 3-LED torch with a plastic housing. It has a
hand strap to prevent accidental dropping.
The torch generates a focused light beam.
Waterproof to 40m.

mac tronic ® seria nemo

latarka plastikowa LED
plastic flashlight LED

3 x LED
2 ×

R6/AA

dł: 160 mm, Ø lustra 40 mm
100g

5907596105803
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Latarka plastikowa z żarówką kryptonową
dającą 170% więcej światła niż zwykła
żarówka. Doskonała do zastosowań domowych, posiada poręczny pasek
do noszenia.

OK-220

A plastic torch perfect for home applications; it has a handy carrying strap.

krypton mac tronic ®

latarka plastikowa krypton
plastic flashlight krypton
krypton 2,4V/0,75A
baza P13,5
2×

R6/AA

dł: 190 mm, Ø lustra 60 mm
80g
blister—12/144

5907596102925

Latarka plastikowa z żarówką kryptonową
dającą 170% więcej światła niż zwykła
żarówka. Doskonała do zastosowań domowych, posiada poręczny pasek do noszenia.

OK-250

A plastic torch perfect for home applications; it has a handy carrying strap.

krypton mac tronic ®

latarka plastikowa krypton
plastic flashlight krypton
krypton 2,4V/0,75A
baza P13,5
2 ×

R20/D

dł: 145 mm, Ø lustra 34 mm
50g
blister—12/72

5907596102932

Metalowa latarka o klasycznym kształcie
latarki kieszonkowej. Generuje światło
skupione, wykonana jest z wysokiej jakości
materiałów. Latarka z metalowym zaczepem. Dzięki przesłonom generuje światło
o kolorze: białym, czerwonym lub zielonym.

3008

latarka kieszonkowa krypton
pocket flashlight krypton
krypton 3,6V/0,75A
baza P13,5

A metal torch with a classic shape of a
pocket torch. The torch generates a focused
light beam and is made of high-quality
materials. A torch with a metal clip. Uses
screens to generate different colour lights:
white, red, or green.

3R12

pł askie

120 x 72 x 40 mm
137g
woreczek z zawieszką –12/144

5907596101034

Praktyczna latarka kieszonkowa z metalowa
zawieszką, o mocnej metalowej obudowie,
zasilana płaską baterią. Dostępna w blistrze
lub worku.

164EC / 164EC BL
latarka kieszonkowa krypton
pocket flashlight krypton
krypton 3,6V/0,75A
baza E10
3R12

pł askie

113 × 72 × 40 mm
92g
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woreczek z zawieszką –12/144
blister – 12/72

5907596103489
5907596103649

Practical pocket flashlight with metal
hanger and with strong metal housing
powered by flat battery.

Gong z czujnikiem ruchu, doskonale
zwiększa bezpieczeństwo użytkownika,
przydatny jako wyposażenie sklepu.
The gong with motion detector, ideally
increases the safety of the user useful
as shop equipment.

422SP

gong z czujnikiem ruchu
gong with motion sensor
132 × 70 × 60 mm
97g
5m, kąt 120°

inne

4891138411426
blister 12/48

Pachołek ostrzegawczy z migającą nasadką
z diodą LED, doskonały jako wyposażenie
samochodu do wykorzystania w przypadku
sytuacji awaryjnej. Składany, pakowany
w poręczny pokrowiec na zamek.

NJ-01

Signalization and emergency post with flashing LED top. Car safety equipment useful
in emergency.

pachołek ostrzegawczy
emergency post
LED
2 ×

R3/AAA

inne

305 × 550 mm
97g
etui —1/10

NAKŁADKA MT
NAKŁADKA MT/C
nakładka sygnalizacyjna
signalling attachment

5907596104257

Nakładka sygnalizacyjna do latarek. Dostępna w dwóch rozmiarach.
Do latarek: EXTREEM MX352L-RC,
GUARDSMAN D, MTG451X, MTG351X,
MTG351L, MTG251X, MTG231RC
Torch Signalling attachment. Available
in two sizes.
For flashlights: EXTREEM MX352L-RC,
GUARDSMAN D, MTG451X, MTG351X,
MTG351L, MTG251X, MTG231RC

inne

MT - 180 mm, Ø 56
MT/C - 150 mm, Ø 47
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żarówki / bulbs
parametry / parameters

standartd

krypton

ksenon

halogen

hid

12V/35W					
H3		
6V/8W					
G4		
6V/10W					
H3		
6V/25W					
H3		
6V/55W					
H3		
6V/3W					
P13,5		
2.8V/0.85A					
P13,5		
4.0V/0.85A					
P13,5		
5.2V/0.85A					
P13,5		
110X-ROHS					bi-pin		
120X-ROHS					bi-pin		
150XL/230XL-ROHS				bi-pin		
200XL-ROHS				bi-pin		
HL29A					bi-pin		
HL331					bi-pin		
2.4V/0.85A					
P13,5		
3.6V/0.85A					
P13,5		
4.8V/0.85A					
P13,5		
2.25V/0.47A				
E10		
2.4V/0.7A					
P13,5		
3,6V/0.7,5A					
P13,5		
4,8V/0.7,5A					
P13,5		
1.1V/0.22A					
E10		
2.2V/0.25A					
E10		
2.5V/0.3A					
E10		
3,8V/0.3A					
E10		
4,8V/0.3A					
E10		
6.0V/0.1A					
E10		
6.0V/0.45A					
E10		
2.4V/0.5A					
P13,5		
3,6V/0.5A					
P13,5		
4,8V/0.5A					
P13,5		

1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
2/10/50
2/10/50
2/10/50
2/10/50
2/10/50
2/10/50
2/10/50
2/10/50
2/10/50
2/10/50
2/10/50
2/10/50
2/10/50
2/10/50

H.I.D.

ksenon

krypton

Technika oświetlenia H.I.D. (Highintensity
Discharge) to technika wyładowcza o wysokiej
intensywności. Źródłem światła jest łuk elektryczny powstający między dwiema platynowymi
elektrodami umieszczonymi w hermetycznej
kapsule z kwarcowego szkła wypełnionej
ksenonem. Żarówki te charakteryzuje wysoka
żywotność i skuteczność świetlna w porównaniu ze zwykłymi żarówkami halogenowymi.
Pozwala na emisję światła o mocy 3 200
lumenów pobierając 35W.

Żarówki xenonowe oferują bardzo dobre
parametry świecenia – do 200% jaśniej za
stosunkowo niską cenę. Wyższa temperatura
światła sprawia, źe lepiej symuluje ono barwę
dzienną i jest bardziej widoczne dla ludzkiego
oka niż światło kryptonowe.

Krypton prefocus – najpopularniejsze żarówki
do wielu modeli latarek. Dobre parametry
pracy – 170% światła porównywalnej żarówki
standardowej.

halogen
Mocniejsze do 300% i jaśniejsze, lepiej
widoczne światło. Żarówki halogenowe oferują
użytkownikowi najlepszą relację mocy
oferowanego światła do zuźycia energii.
Bulb light stronger and brighter up to 300% .
Halogen bulbs offer a better relation between
power consumption and light output.
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opakowanie
packaging

typ / type

Xenon bulbs offer very good light parameters
against relatively low price – up to 200%
brighter than standard one. Higher temperature of light makes better day light simulation
and gives better visibility for human's eye than
krypton light.

Pre-focus krypton bulbs the most popular
bulbs suitable for many flashlights. Good
parameters up to 170% more light in
comparison with standard bulb.

legenda

/ legend

służby mundurowe
law enforcement
warsztat
garage
przemysł
industry
budownictwo
construction

alpinizm
mountaineering
samochód
car
kolej
railway

wymiary i waga
dimensions and weight
typ akumulatora
rechargeable battery type

turystyka
tourism
camping
camping

survival
survival

kod ean
ean code
opakowanie
packaging
źródło światła
light source
czas świecenia
operation time

wędkarstwo
fishing

sklep
shop

zasilanie
power supply

upominki i gadżety
gifts and gadgets
dom
house

Dbamy o jakość – ISO 9001:2001

We care about quality – ISO 9001:2001

Firma MacTronic® stara się nieustannie dążyć do zapewnienia swoim Klientom najwyższej jakości produktów oraz
poziomu obsługi. Potwierdzeniem realizowania polityki w
tym zakresie jest wdrożenie w 2002 roku, utrzymanie oraz
ciągłe doskonalenie zgodnego z wymogami Normy PN-EN
ISO 9001:2001 Systemu Zarządzania Jakością.

MacTronic® constantly aims at providing highest quality
products and client service level. Confirmation of meeting
our goals is obtaining in the year 2002 ISO-9001:2000 certificate and continuous maintaining and developing our Quality Management System in compliance with ISO standards.

Chronimy środowisko

WEEE
Zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE (Waste of Electrical and
Electronic Equipment) firma MacTronic® wprowadziła dla
swoich klientów bezpłatną usługę recyclingu swoich produktów. Zakupiony po 01 lipca 2006 sprzęt można oddać
do obsługującej nas w tym względzie firmie BIOSYSTEM
ELEKTRORECYKLING SA.
Zgodnie z dyrektywą WEEE prosimy nie wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do zwykłych
pojemników na śmieci. Przypomina o tym znaczek na
opakowaniach i produktach MacTronic®.

RoHS
Dyrektywa RoHS (Restriction of Hazardous Substances RoHS) o ograniczeniu stężenia substancji niebezpiecznych
w produktach elektrycznych i elektronicznych zakazuje
przekraczania podanych poziomów stężenia substancji, jak
ołów, rtęć i sześciowartościowy chrom, kadm, polibromowane bifenyle (PBB) i polibromowane etery difenylowe (PBDE).

Saving environment
WEEE
In line with EU Directive 2002/96/EC for waste electrical
and electronic equipment (WEEE), MacTronic flashlights as
electronic products must not be disposed of as unsorted
municipal waste. Please dispose of this product by returning
it to the point of sale or to your local municipal collection
point for recycling. An icon placed on MacTronic packaging
and products reminds of this duty.
RoHS
The RoHS Directive (Restriction of Hazardous Substances –
RoHS) bans the placing on the EU market of new electrical
and electronic equipment containing more than agreed
levels of lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium,
polybrominated biphenyl (PBB) and polybrominated diphenyl ether (PBDE) flame retardants.
All products produced and distributed by MacTronic after
July 1, 2006 comply with RoHS EU Directive.

Wszystkie produkty produkowane i dystrybuowane przez
MacTronic po 1 lipca 2006 spełniają wymogi dyrektywy
RoHS.
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