
NTools LC 1050 2.0 to profesjonalna lampa 
cieniowa przeznaczona do pracy podczas 
przeprowadzania bezlakierowych napraw karoserii 
pojazdów systemem PDR. Odbicie lampy  
w obszarze uszkodzenia ułatwia interpretację 
kształtu defektu, umożliwiając podjęcie decyzji  
o dalszym kierunku naprawy. 
  
Po uruchomieniu lampy na powierzchni 
naprawianego elementu pojawia się odbicie 
światła i poziome paski umieszczone na blendzie. 
Paski o szerokości 3 i 6 mm pozwalają  
na wychwycenie nawet najmniejszych wgnieceń. 
Niezależnie od metody naprawy, którą zastosuje 
operator, ma on możliwość wyboru sposobu 
oświetlenia miejsca naprawy. 

Lampa cieniowa na statywie / Statyw do lampy cieniowej
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APP Nr 351915 - lampa na statywie

W zestawie znajduje się:

akumulator  
z ładowarką

zasilacz sieciowy sterownik i pilot  
z magnesami

APP Nr 351917 - statyw
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Budowa:

Lampa cieniowa na statywie
NTools LC 1050 2.0

4 skrętne koła z hamulcem 
zapewniają dużą mobilność (średnica 75 mm).
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Półka pod akumulator  
i sterownik do lampy

Moduł przegubowy mocujący 
lampę 
umożliwia dostosowanie lampy 
odpowiednio do potrzeb operatora  
i ustawienie jej pod dowolnym kątem.

Paski o szerokości 3 i 6 mm 
pozwalają na wychwycenie nawet 
najmniejszych wgnieceń.

Osłona polietylenowa profilu

Regulacja wysokości statywu
umożliwia dostosowanie lampy 
odpowiednio do potrzeb operatora  
i ustawienie jej na odpowiedniej wysokości.

Moduł regulujący kąt 
nachylenia ramienia

Aluminiowa obudowa 
dodatkowo zabezpieczona welurem 
zapobiega zarysowaniu karoserii podczas 
pracy.
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Statyw do lampy cieniowej
NTools LC 1050 STAND

Moduł sterujący oświetleniem 
umożliwia włączenie oraz wyłączenie taśm 
ledowych oraz płynną regulację jasności 
światła. Wszystko odbywa się za pomocą 
bezprzewodowego pilota komunikującego 
się ze sterownikiem poprzez fale radiowe. 
Pilot posiada kilkumetrowy zasięg  
i nie wymaga celowania w kierunku lampy.

8Funkcja „power off memory” 
urządzenie zachowuje także w pamięci 
ostatnio używaną kombinację.  
Funkcja umożliwiająca wyświetlenie 
tego samego ustawienia po ponownym 
włączeniu lampy.
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wskaźnik maksymalnej 
wysokości

wskaźnik maksymalnego 
wysunięcia podstawy

półka pod akumulator 
i sterownik do lampy

blenda cieniowa z paskami 
30 szt. 150 x 3 mm
16 szt. 150 x 6 mm

moduł przegubowy 
mocujący lampę

Akumulator 12 V 1,2 Ah / 20 HR
żelowy, przy maksymalnym obciążeniu 
świetlnym wystarcza na 2,5 h pracy.  
Istnieje także możliwość bezpośredniego 
podłączenia lampy do napięcia sieciowego.

Element mocujący klosz lampy 
mocuje lampę do statywu  
(mocowanie gwint M8).
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Dane techniczne:

APP Nr Nazwa produktu Ilość

351915 NTools LC 1050 2.0 - Lampa cieniowa na statywie 1 szt.
351917 NTools LC 1050 2.0 STAND - Statyw do lampy cieniowej NTools 1 szt.

Lampa posiada 3 pary taśm LED
w odstępach 3 cm o różnych barwach: ciepła/zimna, ciepła/zimna, ciepła/zimna. 

Każdy z podwójnych pasów ledowych ma osobny włącznik 
do taśmy o barwach zimnej i ciepłej co daje możliwość dowolnej konfiguracji  
barwy światła.

91 LED / pasek - duża moc - 7W / jeden pasek
tworzą nieprzerwany pas świetlny bez widocznych punkcików,  
który pozwala uzyskać duży komfort pracy podczas napraw PDR.

Pobór mocy - 54 W
Luminacja - 7200 lm

1050 mm
185 mm
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ZA
LE

TY DUŻA MOBILNOŚĆ WELUROWE ZABEZPIECZENIE  
OBUDOWY LAMPY

POJEMNY AKUMULATOR 
(12V 12AH/20HR)

REGULACJA ŚWIATŁA PILOTEM 4 SKRĘTNE KOŁA Z HAMULCAMI DUŻE, PORĘCZNE UCHWYTY
I POKRĘTŁA 

Lampa cieniowa na statywie
NTools LC 1050 2.0

Statyw do lampy cieniowej
NTools LC 1050 STAND


