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A SÉRIE PRO RANGE DA ELWIS DEFINE NOVOS PADRÕES PARA AS LANTERNAS 
MÓVEIS DE TRABALHO
A série Elwis Pro inclui soluções de lanternas de trabalho que são atraentes, tecnicamente 
avançadas e o mais importante - funcionalmente superiores. Em suma, estes produtos 
foram projectados e desenvolvidos para funcionarem como a ferramenta perfeita para o 
profissional avançado.

AS 4 PRiNCiPAiS CARACTERÍSTiCAS:

EXCELENTE DURABILIDADE
Com 60 anos de experiência de fabrico e design, entendemos que os nossos produtos 
vão acabar em ambientes de trabalho muito difíceis. A série Elwis Pro foi projectada 
para lidar com isso e para funcionar sob as mais difíceis condições. Neste catálogo, 
destacamos os testes necessários que cada um dos produtos Pro são sujeitos, tais 
como serem esmagados com uma pressão de 1.8 toneladas, alta resistência á água e 
testes de queda em altura.

MAIOR SEGURANÇA NO TRABALHO
A nossa pesquisa ensinou-nos que os nossos usuários finais normalmente usam uma lan-
terna entre 1-3 horas por dia de trabalho, o que dá até 1.000 horas por ano! Escusado será 
dizer que usar lanternas de trabalho pode ter um grande impacto sobre os olhos. A uti-
lização inadequada da lanterna pode facilmente deixar o profissional com os olhos cansa-
dos e, no pior dos cenários, danificar a visão. Sobre o uso de um produto Elwis, garantimos 
ao profissional uma melhor qualidade de luz de trabalho e um grau de segurança superior.

FUNCIONALIDADE MULTIUSOS
Design e desenvolvimento intransigente são a marca registada dos produtos Elwis Pro. 
Nós simplesmente achamos que mais é melhor!

UM FANTÁSTICO FACTOR DE BEM-ESTAR 
O factor “bem-estar” é relevante para as ferramentas de trabalho profissionais? Nós certa-
mente pensamos que sim e atrevemo-nos a dizer que o factor “bem-estar” da série Elwis 
Pro é inigualável. Estamos confiantes de que concorda. De qualquer forma, mantemos esse 
factor em mente quando especificamos matérias-primas, recursos e funcionalidades.

FILOSOFIA 
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1200/600 
Lumens

IP541.8 toneladas3/8 horas

+

Recarregável MULTI GRIP 

• Extremamente durável, holofote recarregáveis

• Bateria substituível, pode ser carregada dentro ou fora do holofote

• 2 intensidades luminosas (50% e 100%)

• Fornecido com suporte de clip e gancho ajustável

• Bateria de clip para uma mudança fácil e rápida

• Suporte magnético, tubo telescópico, bateria extra, tripés como acessórios

• Reflector de forma a dar aprox. ângulo de 95º

• Fornecido com carregador 230V

TM
PRO

MULTITAREFAS

TL2-R
NOVO !

series HOLOFOTE

109,50€

PRODUTO  NR: 80020
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O TRIPÉ ROBUSTO E LEVE É COMPATÍVEL COM 
QUALQUER HOLOFOTE DE TRABALHO DA ELWIS

ACESSÓRIOS
SUPORTE MAGNÉTICO...................................80020-S1 
TUBO TELESCÓPIO.........................................80020-S2 
BATERIA EXTRA ..............................................80020-S3 
TRIPÉ ..............................................................80020-S4  
    

SUPORTE MAGNÉTICO

TUBO TELESCÓPIO

BATERIA EXTRA

130 - 190 mm

series HOLOFOTE

12,00€

53,90€

51,90€

42,90€



series

• O TL1 é um holofote único e inovador

• Alimentado por uma fonte de 30W de luz LED, o TL1 oferece uma luz de trabalho poderosa e brilhante.

• A caixa de alumínio inteligente actua como um dissipador de calor, combinado com uma ampla área de circulação 
de ar, para eliminar problemas de aquecimento

• De A a Z, este produto utiliza apenas componentes de alta qualidade, especificação para garantir uma vida longa.

• Resistente à água e poeira (IP54)

• Equipado com cabo forte de 5m

• Equipado com tomada de corrente traseira 230V

• Tripé disponível como acessório

O TL1 é um holofote de alta qualidade que 
oferece uma luz de trabalho fantástica. 
As suas características de design inteligente 
permitem oferecer um desempenho
impressionante, com durabilidade e uso 
prático.

CARACTERÍSTICAS:               

Fonte LED:                                30W SMD LED fornecendo 3300 lumens
Classe IP:                                  54
Teste queda:                               Amplamente testado para garantir a máxima durabilidade
Temperatura ideal:                     -40ºC a +50ªC

POWER LED SMD TASK LAMP 

3300 Lumens

IP class: IP54

PRODUTO  NR: 80010

HOLOFOTE

TL1

6

96,00€



TESTADO POR
PROfiSSiONAiS

HAND lAMPS

Todos os anos colocámos novas lanternas no verdadeiro teste do 
Rally Dakar. Temos parceria com a equipa Toyota para testar as 
lanternas PRO em todos os tipos de condições extremas. Como 
resultado, temos orgulho em dizer que as nossas lanternas são 
“testadas com confiança por profissionais”.
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28cm

• A C11 é inovadora e extremamente versátil

• Concebida para proporcionar uma saída de luz forte 
e brilhante bem como uma luz de trabalho muito
conveniente.

• O uso de um ângulo de feixe largo faz da C11 capaz 
de iluminar uma ampla área de trabalho

• Resistente à água e poeira (Ip54)

• A combinação de um gancho forte, um íman 
poderoso e de ângulo ajustável, faz com que a C11 
possa ser utilizada em quase todas as situações de 
trabalho possível.

• Carregador disponível como acessório

• Fornecido com cabo USB

• Quando a bateria está abaixo aproximadamente 
10% a gambiarra começa a piscar um par de vezes a 
cada minuto.

350 Lumens

IP545 horas

+

Recarregável1.8 toneladas

CARACTERÍSTICAS:

Fonte LED:                                3W COB (chip-on-board) fornecendo 350 lumens
Classe IP:                                  54 - Resistente a àgua e pó
Teste queda:                               Amplamente testado para garantir a máxima durabilidade
Teste pressão:                            Pode resistir a ser esmagado até 1.8 toneladas
Bateria:                                       3.7 V, 4000mAh Lithium
Tempo autonomia:                      5 H
Temperatura ideal:                     -5ºC a +40ªC

Carregador disponível como acessório
PRODUTO NR:CHG011

Concebida para proporcionar uma saída de luz forte 

O uso de um ângulo de feixe largo faz da C11 capaz 

Concebida para proporcionar uma saída de luz forte 

O uso de um ângulo de feixe largo faz da C11 capaz 

TESTADO COM O MÁXIMO DE 
PONTOS NO RALLY DAKAR 2016

A gambiarra Fatflex PRO C11 estabelece novos 
padrões de versatilidade.
Foi desenhada  para ser usada em praticamente todas 
as situações de trabalho. A nova C11 tem protecção 
adicional. A saída de luz, brilho e difusão são adapta-
dos e otimizados para salvaguardar um bom ambiente 
de trabalho.

Cabo usb incluído

AVISO DE 
BATERIA
 FRACA 

REFLETOR 
CARBONO 

MELHORADO

MAGNÉTICO 
MUITO
 FORTE 
+15 kg.

NOVO !

series GAMBIARRA

C11
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FLEXÍVEL
PRODUTO  NR: 14035

49,90€

5,00€



Carregador disponível como acessório
PRODUTO NR:CHG011

• A C12 é inovadora e extremamente versátil

• Concebida para proporcionar uma saída de luz 
forte e brilhante bem como uma luz de trabalho
muito conveniente.

• O uso de um ângulo de feixe largo faz da C12 
capaz de iluminar uma ampla área de trabalho

• Resistente à água e poeira (Ip54)

• A combinação de um gancho forte, um íman 
poderoso e de ângulo ajustável, faz com que a C12 
possa ser utilizada em quase todas as situações de 
trabalho possível.

• Carregador disponível como acessório

• Fornecido com cabo USB

• Quando a bateria está abaixo aproximadamente 
10% a gambiarra começa a piscar um par de vezes a 
cada minuto.

350 Lumens

IP545 hours

+

Recarregável1.8 tonnes

CARACTERÍSTICAS:

Fonte LED:                                3W COB (chip-on-board) fornecendo 350 lumens
Classe IP:                                  54 - Resistente a àgua e pó
Teste queda:                               Amplamente testado para garantir a máxima durabilidade
Teste pressão:                            Pode resistir a ser esmagado até 1.8 toneladas
Bateria:                                       2 x 3.7 V, 4000mAh Lithium
Tempo autonomia:                      5 H
Temperatura ideal:                     -5ºC a +40ªC

28cm

Tested with maximum points 
in Dakar Rally 2016

LOW 
BATTERY 
WARNING

CARBON
ENHANCED
REFLECTOR

MAGNÉTICO 
MUITO
 FORTE
 +8 kg.

A gambiarra Fatflex PRO C11 estabelece novos 
padrões de versatilidade.
Foi desenhada  para ser usada em praticamente 
todas as situações de trabalho. A nova C11 tem 
protecção adicional. A saída de luz, brilho e difusão 
são adaptados e otimizados para salvaguardar um 
bom ambiente de trabalho.

NOVO !

series GAMBIARRA

C12
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FLEXÍVEL
PRODUTO  NR: 14037

72,50€

5,00€



Carregador disponível como acessório
PRODUTO NR:CHG011

PRÁTICA E
ERGONÓMICA

Lanterna
 no topo

PRODUTO  NR: 14040

140/70
 Lumens

IP20

CARACTERÍSTICAS:

Fonte LED:                                4W SMD (frente) 1x SMD
Classe IP:                                  20
Teste queda:                              Amplamente testado para garantir a máxima durabilidade
Bateria:                                      3.7 V, 650Ah Li-lon recarregável
Tempo autonomia:                     2,5/3H
Temperatura ideal:                     -10ºC a +40ªC

2,5/3 hours

+

Recarregável

Provavelmente vai sentir-se 
nu sem a sua C5

Prática e flexível 45+90 graus

• Luz frontal (140 lumens)

• Luz no topo (70 lumens)

• Indicador de carregamento

• Gancho durável

• Íman forte, coberto de borracha

• Fornecido com cabo USB

NOVO !

series GAMBIARRA

C5
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28,00€

5,00€



PRODUTO  NR: 14020

GAMBIARRA DE MÃO SEM FIO

350 Lumens

IP54

series

A gambiarra sem fio C1 é um verdadeiro cavalo de batalha que foi 
agora adicionalmente atualizada. A saída de luz foi aumentada, o 
íman foi redesenhado e protecção adicional foi acrescentada.

• A gambiarra sem fio é inovadora e extremamente versátil

• Concebida para proporcionar uma saída de luz forte e brilhante bem 
como uma luz de trabalho muito conveniente.

• O uso de um ângulo de feixe largo faz da C1 capaz de iluminar uma 
ampla área de trabalho.

• Resistente à água e poeira (Ip54)

• Como novidade, a C1 foi desenhada com um novo e forte íman

• Fornecido com carregador 230V

• Punho ergonomicamente projetado com um bom posicionamento do 
botão on/off

CARACTERÍSTICAS:

Fonte LED:                                3W COB (chip-on-board) fornecendo 350 lumens
Classe IP:                                  54 - Resistente a àgua e pó
Teste queda:                               Amplamente testado para garantir a máxima durabilidade
Teste pressão:                            Pode resistir a ser esmagado até 1.8 toneladas
Bateria:                                       7.4 V, 2000mAh Lithium
Tempo autonomia:                      5 H
Temperatura ideal:                     -5ºC a +40ªC

1.8 tonnes5 hours

+

Recarregável

21cm

GAMBIARRA

C1

11

42,00€



series

A C3 é uma mini gambiarra de mão sem fio, que oferece uma 
verdadeira mobilidade. Apesar do seu pequeno tamanho, a C3 
oferece uma grande saída de luz e várias opções de recarga. Com 
ela terá sempre uma grande luz de trabalho à mão. A saída de luz 
foi aumentada para 180 lumens.

• A  mini gambiarra C3 sem fio é inovadora e extremamente versátil

• Oferece uma luz brilhante ideal para trabalhos de inspecção

• Um clip de cinto, bem como 2 ímanes fortes, faz com que a C3 seja
extremamente versátil

• Duas opções de carga. Pode ser carregada por 230V e cabo USB. 
Fornecido carregador 2 em 1: 230V e USB

• Punho ergonomicamente projetado com um bom posicionamento do botão on/off

180 Lumens

IP20

CARACTERÍSTICAS:

Fonte LED:                                 2W COB (chip-on-board) fornecendo 180 lumens
Classe IP:                                   20
Teste queda:                               Amplamente testado para garantir a máxima durabilidade
Bateria:                                       3,7 V, 2000mAh Lithium
Tempo autonomia:                      3,5 H
Temperatura ideal:                     -5ºC a +40ªC

3.5 horas

+

Recarregável

18 cm

GAMBIARRA
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MINI GAMBIARRA DE MÃO SEM FIO

PRODUTO  NR: 14026

C3
34,99€



O ESCURO É APENAS ESPAÇO 
À ESPERA DE SER DESCOBERTO
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• A S1 é uma lanterna inovadora e versátil.

• Equipada com função de foco, a S1 oferece ótima luz a curta e foco de longa distância (até 250m)

• Este produto utiliza apenas componentes de alta qualidade para garantir uma vida longa.

• 4 modos (com modo SOS)

• Resistente à água e poeira (IP65)

• Punho ergonomicamente projetado com um bom posicionamento do botão on/off

• Fornecido com cordão, bolsa de cinto e pilhas alcalinas.

A S1+ é uma lanterna multiusos táctica com ponta quebra vidros, em 
caso de emergência. Ao ser leve, acessível e extremamente durável, 
a S1 é a ferramenta ideal para um longo dia de trabalho.

CARACTERÍSTICAS:

Fonte LED:                                5W CREE LED chip fornecendo 220 lumens
Classe IP:                                   65 - resistente à água e pó (100%)
Teste queda:                               Amplamente testado para garantir a máxima durabilidade
Bateria:                                       3xAAA
Tempo autonomia:                       > 30H
Temperatura ideal:                     -5ºC a +40ªC

12 cm

220 Lumens

IP class: IP65 4 x AAA51 hours

S1

series LANTERNA

14

PRODUTO  NR: 700S1V1

32,90€



series

• A S1+ é uma lanterna inovadora e versátil.

• Equipada com função de foco, a S1 oferece ótima luz a curta e foco de longa distância (até 250m)

• Este produto utiliza apenas componentes de alta qualidade para garantir uma vida longa.

• 4 modos (com modo SOS)

• Resistente à água e poeira (IP65)

• Punho ergonomicamente projetado com um bom posicionamento do botão on/off

• Fornecido com cordão, bolsa de cinto e pilhas alcalinas.

A S1+ é uma lanterna multiusos táctica com ponta quebra vidros, em 
caso de emergência. Ao ser leve, acessível e extremamente durável, 
a S1 é a ferramenta ideal para um longo dia de trabalho.

CARACTERÍSTICAS:

Fonte LED:                                5W CREE LED chip fornecendo 420 lumens
Classe IP:                                   65 - resistente à água e pó (100%)
Teste queda:                               Amplamente testado para garantir a máxima durabilidade
Bateria:                                       3xAAA
Tempo autonomia:                       > 30H
Temperatura ideal:                     -5ºC a +40ªC

12 cm

420 Lumens

IP class: IP65 4 x AAA51 hours

LANTERNA

S1+

15

PRODUTO  NR: 700S1

49,90€



 A S5 é uma lanterna inovadora e robusta para uso profissional

• Equipada com função de foco, a S5 oferece ótima luz a curta e foco de longa
distância (até 150m)

• Desenhada para fornecer uma luz forte e brilhante ao local de trabalho

• Este produto utiliza apenas componentes de alta qualidade para garantir uma
vida longa

• Resistente à água e poeira (IP65)

• Punho ergonomicamente projetado com um bom posicionamento do botão on/off

• Fornecido com cordão, bolsa de cinto e pilhas alcalinas.

CARACTERÍSTICAS:

Fonte LED:                                5W CREE LED chip fornecendo 320 lumens
Classe IP:                                   65 - resistente à água e pó (100%)
Teste queda:                               Amplamente testado para garantir a máxima durabilidade
Bateria:                                       3xAAA
Tempo autonomia:                       > 30H
Temperatura ideal:                     -5ºC a +40ªC

320 Lumens

IP class: IP65 3 x AAA30 horas

11 cm

TOP DE VENDAS

series LANTERNA

S5
PRODUTO  NR: 700S5

37,90€
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• A S7 é uma caneta LED inovadora, robusta e altamente funcional

• Oferece um focus e uma luz brilhante ideal para trabalhos de inspecção

• Este produto utiliza apenas componentes de alta qualidade para garantir uma 
vida longa

• Resistente à água e poeira (IP65)

• Punho ergonomicamente projetado com um bom posicionamento do botão 
on/off

• Fornecido com cordão e pilhas alcalinas

A S7 é uma caneta LED, pequena, leve e extra fina, produzida com materiais de 
alta qualidade, que aumentam a sua durabilidade. Equipada com tecnologia de 
iluminação Cree LED para uma utilização optimizada.

110 Lumens

IP class: IP65 2 x AAA3 horas

CARACTERÍSTICAS:

Fonte LED:                                3W CREE LED chip fornecendo 110 lumens
Classe IP:                                   65 - resistente à água e pó (100%)
Teste queda:                               Amplamente testado para garantir a máxima durabilidade
Bateria:                                       2xAAA
Tempo autonomia:                       > 3 H
Temperatura ideal:                     -5ºC a +40ªC

13,7 cm

series LANTERNA

S7
PRODUTO  NR: 700S7

21,99€

17



• A S8 é uma lanterna única e recarregável

• Equipada com um “turn-to-cover-USB:furo de carregamento”, que combina alta
resistência à água.

• 2 modos de saída de luz: 810 lumens ALTO e 175 lumens BAIXA

• Equipada com função de foco, a S8 oferece ótima luz a curta e foco de longa distância
(até 185m)

• Este produto utiliza apenas componentes de alta qualidade para garantir uma vida longa

• Resistente à água e poeira (IP65)

• Punho ergonomicamente projetado com um bom posicionamento do botão on/off

• 2 possibilidades de carregamento.Pode ser carregada a 230V e por USB

• Fornecido com bolsa de transporte e carregador 2 em 1: 230V e USB

A S8 recentemente introduzida estabelece novos padrões 
para a funcionalidade de uma lanterna. Alimentada por uma 
bateria recarregável forte, a S8 oferece uma impressionante 
saída de luz de 810 lumens. Os materiais de alta qualidade 
e design exclusivo permitem uma resistência extrema à 
água.

CARACTERÍSTICAS

Fonte LED:                                10W CREE LED chip fornecendo 810 lumens
Classe IP:                                  65 - resistente a água e pó (100%)
Teste queda:                               Amplamente testado para garantir a máxima durabilidade
Bateria:                                       3,7 V, 2600mAh Lithium bateria recarregáveis
Tempo autonomia:                      Máximo alto: 5H - Mínimo baixo: 7H
Temperatura ideal:                     -5ºC a +40ªC

810 Lumens

IP class: IP657 horas

+

Recarregável

810
lumens

14,5 cm

S8

series LANTERNA
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PRODUTO  NR: 700S8

79,90€

Bateria
recarregável

RRRRRR



• A S9 é uma lanterna de mão UV flash-light com um comprimento de onda 395-410 nm

• Aprovada para todos os ar-condicionados (identificação de fugas)

• Este produto utiliza apenas componentes de alta qualidade para garantir uma vida longa

• Resistente à água e poeira (IP67)

• Punho ergonomicamente projetado com um bom posicionamento do botão on/off

• Fornecido com cordão, bolsa de cinto e pilhas alcalinas

CARACTERÍSTICAS

Fonte LED:                                 Edition UV LED chip, comprimento de onda 395-410 nm
Classe IP:                                   67
Teste queda:                               Amplamente testado para garantir a máxima durabilidade
Bateria:                                       3xAAA
Tempo autonomia:                       > 20 H
Temperatura ideal:                     -5ºC a +40ªC

A S9 é uma lanterna de mão UV, desenvolvida para profissionais que 
trabalham com inspecções de ar condicionados. Ao ser aprovado para 
todos os AC, a S9 é uma óptima ferramenta para ter à mão.

UV
IP class: IP67 3 x AAA20 horas

12,3 cm

series LANTERNA
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S9

UV

PRODUTO  NR: 700S9

52,90€



CARACTERÍSTICAS:              

Fonte LED:                                3W CREE LED chip fornecendo 90 lumens
Classe IP:                                   65 - resistente à água e pó (100%)
Teste queda:                               Amplamente testado para garantir a máxima durabilidade
Bateria:                                       1xAA
Tempo autonomia:                       > 4H
Temperatura ideal:                     -5ºC a +40ªC

SIMPLESMENTE 
BRILHANTE

90 Lumens

IP class: IP65 1 x AA4 horas

9,8 cm

series LANTERNA

NOVO !

S10
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PRODUTO  NR: 700S110

18,90€





CARACTERÍSTICAS:

Fonte LED:                                5W CREE LED chip fornecendo 420 lumens
Classe IP:                                   65 - resistente à água e pó 
Teste queda:                               Amplamente testado para garantir a máxima durabilidade
Bateria:                                       Recarregáveis
Tempo autonomia:                      Máximo 30H - Baixo 32H
Temperatura ideal:                     -5ºC a +40ªC

A nova H2-R estabelece padrões elevados para a 
funcionalidade de uma lanterna de cabeça. Alimentada 
por uma forte bateria recarregáveis, a H2-R oferece uns 
impressionantes 420 lumens. Com uma classificação 
IP65 e elevada durabilidade, esta lanterna é a ferramenta 
perfeita para um verdadeiro profissional.

IP class: IP657/16 horas

+

Recarregável

420 Lumens

• Carregamento direto por micro-USB

• Função zoom de fácil utilização

• Peso total de apenas 164 gr, bateria incluída

• Componentes de qualidade garantem uma vida longa útil

• Desenhada para oferecer extrema luz larga brilhante ao espaço

• 2 modos de saída de luz. BAIXA 20% e ALTA 100%

• Ângulo de feixe ajustável até 90 graus

• Fácil utilização do botão on/off

• Recarregável

• Fornecido com carregador 2 em 1: 230V e USB

Bateria
recarregável

RRRRRR

TESTADO COM O MÁXIMO DE 
PONTOS NO RALLY DAKAR 2016

series LANTERNAS
DE CABEÇA

H2-R

22

PRODUTO  NR: 700H2-R

69,99€



• A H1 é uma lanterna de cabeça profissional extremamente leve

• Peso total 129 gramas, com bateria incluída - a H1 é conveniente para usar
durante um dia inteiro de trabalho

• Fácil aperto de inclinação

• O feixe foi optimizado para oferecer uma luz extremamente brilhante numa
grande área de trabalho

• 2 modos de saída de luz. BAIXA 20% e ALTA 100%

• Componentes de alta qualidade garantem uma longa vida útil

• Resistente à água e pó (IP44)

• Fácil utilização do botão on/off

• Fornecido com pilhas alcalinas

365 Lumens

IP class: IP44 3 x AAA32 horas

CARACTERÍSTICAS:

Fonte LED:                                 5W CREE LED chip fornecendo 365 lumens
Classe IP:                                   44
Teste queda:                               Amplamente testado para garantir a máxima durabilidade
Bateria:                                       3xAAA
Tempo autonomia:                      Máximo 30H - Baixo 32H
Temperatura ideal:                     -5ºC a +40ªC

A H1 é uma lanterna de cabeça extremamente leve para o usuário profissional.
è uma lanterna multi-propósito que nunca o vai deixar mal - Garantido!

series LANTERNAS
DE CABEÇA

H1
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PRODUTO  NR: 700H1

29,99€
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16 hours

• Função zoom de fácil utilização

• Distância de foco até 150m

• Grande equilíbrio, ajuste e conforto

• 3 modos de saída de luz: 50%, 100% e flash

• Ângulo de feixe ajustável até 90 graus

180 Lumens

IP class: IP44  3 x AAA 8/30 horas

CARACTERÍSTICAS:

Fonte LED:                                5W CREE LED chip fornecendo 180/90 lumens
Classe IP:                                  44
Bateria:                                       3xAAA
Tempo autonomia:                      Máximo 8H - Baixo 30H
Temperatura ideal:                     -5ºC a +40ªC

NOVO !

series LANTERNAS
DE CABEÇA

H8
PRODUTO  NR: 700H8

17,90€



Provavelmente a melhor lâmpada fluorescente de mão já desenvolvida.
A combinação de extrema durabilidade e grande saída de luz, faz deste 
clássico da Elwis a escolha nr 1 dos entusiastas da atitude de

“NÃO COMPROMETE”.

True Original - Elwis Classic 

VIDA ÚTIL LONGA GARANTIDA
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É UMA FERRAMENTA PESSOAL!
ESPAÇO PARA COLOCAR A SUA ASSINATURA NO 
INTERIOR DA CLASSIC 11

FEITA À MÃO 
MADE IN GENMARK
INICIAIS E DATA NA MONTAGEM

PROVAVELMENTE A MELHOR 
LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE MÃO JÁ DESENVOLVIDA

series LÂMPADA
FLUORESCENTE
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E11
PRODUTO  NR: 19EE011A

80,00€

CARACTERÍSTICAS 

Fonte LED:                                11W Tubo fluorescente
Classe IP:                                  65
Teste queda:                               Amplamente testado para garantir a máxima durabilidade
Teste pressão:                            Pode resistir a ser esmagado até 1.8 toneladas
Temperatura ideal:                     -40ºC a +50ªC



VISION LED

VISION 11

LÂMPADA
SUBSTITUIÇÃO

CARACTERÍSTICAS:            

Fonte luz:                                   12 x SMD LEDs fornecendo 400 lumens
Classe IP:                                   20
Teste queda:                              Amplamente testado para garantir a máxima durabilidade
Cabo:                                         5 m 
Ficha:                                         230V European
Temperatura ideal:                     -5ºC a + 40ªC

CARACTERÍSTICAS:
              
Fonte luz:                                    11W tubo fluorescente
Classe IP:                                    54
Teste queda:                               Amplamente testado para garantir a máxima durabilidade
Cabo:                                          5 m 
Ficha:                                          230V European
Temperatura ideal:                      -5ºC a + 40ªC

NOVO !

series LÂMPADA
FLUORESCENTE
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PRODUTO  NR: 18301

PRODUTO  NR: 18101

PRODUTO  NR: 18610

39,00€

29,90€

8,50€



• Recarregável

• Indicador de carregamento

• Íman fixo forte

• 9 diferentes modos de operação

• Tempo de execução até 60 horas

• À prova de água

• Resistente ao choque

Fornecido com carregador 2 em 1 230v/USB.

Pode ser utilizado em adaptadores 12v.

(carregador de isqueiro incluído)
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series LÂMPADA LED
RECAREGÁVEL

WL

LED DE ADVERTÊNCIA RECARREGÁVEL

PRODUTO  NR: 14710

32,50€
Bateria

recarregável

RRRRRR



• LUMENS: 130

• MAGNÉTICO

• BATERIA: 3XAAA

NOVO !
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series BLISTER

P130
PRODUTO  NR: 60085

DISPLAY 12 UNIDADES

8,90€

106,80€

ESTÁ A PLANEAR 
CAMPANHAS PARA 
IMPULSIONAR AS 
VENDAS?

400 mm

400 mm

1600 mm



Expositor de 24 unidades

• Lumens: 60

• Zoom

• Bateria. 1xAAA

Expositor de 12 unidades

• Lumens: 90

• Magnética

• Bateria. 3xAAA

Expositor de 24 unidades

• Lumens: 35

• Bateria. 1xAAA
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P60 P90 P30
PRODUTO  NR: 60032 PRODUTO  NR: 60080 PRODUTO  NR: 60029

220,00€ 120,00€ 192,00€

series EXPOSITORES

P60
P90

P30



DAKAR RALLY TEST TOUR 2016
MISSÃO CUMPRIDA
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A Qucaan está em constante desenvolvimento dos seus produtos, portanto, os modelos, composições, características técnicas, físicas, design e preços
podem ser alterados, substituídos ou mesmo retirados deste catálogo sem aviso prévio. Catálogo válido para 2014/2015, salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico.


