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Innowacją w lampie jest kompatybilność z ustanda-

ryzowanym akumulatorem firmy Bosch z linii Bosch 

Professional 18 V System, współpracującym ze 180 

różnymi elektronarzędziami tej marki.

kompatybilnych 

elektronarzędzi

nieprzerwanej

pracy

W zależności od pojemności baterii, modelu lampy 

i ustawionego strumienia świetlnego, czas pracy 

lampy bez ładowania wynosi od 1 do aż 37,5 h.

37,5h

180

Rodzina lamp MAGNUM BATTERY to profesjonalne, przenośne i bezprzewodowe oświe-

tlenie miejsc pracy produkowane w 100% w Polsce. Dzięki wielu przydatnym funkcjom 

oraz licznym akcesoriom można je z powodzeniem stosować wszędzie, gdzie potrzebne 

jest mocne oświetlenie, wytrzymała konstrukcja o długiej żywotności oraz rozwiązania 

ułatwiające pracę.

Rodzina
Magnum Battery



Klosz wykonany z nowej generacji poliwęglanu, zapewnia maksymalnie wysoką (80%) 

przepuszczalność światła widzialnego oraz fal bliskich podczerwieni aż do 1100 nm. Jest 

odporny na działanie szerokiego zakresu temperatur, a jego transparentność pozostaje 

nienaruszona w temperaturach od -30° do +80° C. 

Strumień światła lampy można wygodnie ustawić i skierować dokładnie na oświetlaną 

przestrzeń. Wielopozycyjne ramię ułatwia umieszczenie oprawy pod dowolnym kątem. 

Dedykowany Statyw Future Stand z opatentowanym i innowacyjnym systemem Click 

Head, umożliwia beznarzędziowy i błyskawiczny montaż lamp.

Najwyższej jakości klosz

Szerokie 
możliwości konfiguracji



Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne 

i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany jest z wytrzymałego na uderzenia polipro-

pylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% 

światła emitowanego przez LED. Jest to najmocniejszy naświetlacz z rodziny Magnum 

Battery. Maksymalna wartość jego strumienia świetlnego to 9250 lm. Wyposażony zo-

stał we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego.

• Montaż: na powierzchni, na statywie

• Obudowa: polipropylen, klosz: poliwęglan

• Powiadomienie o niskim poziomie akumulatora

• Wymiary W/S/G [mm]: 300/478/84

• Włącznik: 4-stopniowa regulacja strumienia 

świetlnego: 1000 lm, 3800 lm, 5650 lm, 9250 lm

Moc nominalna
[W]

Temperatura
barwowa [K]

Strumień 
świetlny

[lm]*
Akumulator

Stojak 2,5m  
z funkcją CLICK

Ładowarka 
Bosch

Indeks

70 4000 9250 - - - 249259

70 4000 9250 1x Bosch 2mAh 18V - - 249266

70 4000 9250 1x Bosch 2mAh 18V + - 249365

70 4000 9250 1x Bosch 2mAh 18V + + 249372

70 4000 9250 2x Bosch 2mAh 18V + - 249389

70 4000 9250 2x Bosch 2mAh 18V + + 249396

Magnum Battery L
LED
70W IK104000

K
9250 

lm IP20 18 V



Moc nominalna
[W]

Temperatura
barwowa [K]

Strumień 
świetlny

[lm]*
Akumulator

Stojak 2,5m  
z funkcją CLICK

Ładowarka 
Bosch

Indeks

30 4000 4050 - - - 249228

30 4000 4050 1x Bosch 2mAh 18V - - 249235

30 4000 4050 1x Bosch 2mAh 18V + - 249327

30 4000 4050 1x Bosch 2mAh 18V + + 249334

30 4000 4050 2x Bosch 2mAh 18V + - 249341

30 4000 4050 2x Bosch 2mAh 18V + + 249358

LED
30W IK104000

K
4050 

lm IP20 18 V

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne 

i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany jest z wytrzymałego na uderzenia polipro-

pylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% 

światła emitowanego przez LED. Magnum Battery M ma mniejsze wymiary niż Magnum 

Battery L, dlatego jest wygodniejszy w transporcie. Został wyposażony we włącznik  

z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego.

• Montaż: na powierzchni, na statywie

• Obudowa: polipropylen, klosz: poliwęglan

• Powiadomienie o niskim poziomie akumulatora

• Wymiary W/S/G [mm]: 205/400/82

• Włącznik: 4-stopniowa regulacja strumienia 

świetlnego: 500 lm, 1850 lm, 2750 lm, 4050 lm

Magnum Battery M



LED
20W IK094000

K
2300 

lm IP20 18 V

Magnum Battery XS

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne 

i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany został z wytrzymałego na uderzenia po-

lipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 

80% światła emitowanego przez LED. Najmniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja 

sprawia, że jest najwygodniejszy w transporcie. Wyposażony jest we włącznik z 4-stop-

niową regulacją strumienia świetlnego. 

• Montaż: na powierzchni, na statywie

• Obudowa: polipropylen, klosz: poliwęglan

• Powiadomienie o niskim poziomie akumulatora

• Wymiary W/S/G [mm]: 205/212/124

• Włącznik: 4-stopniowa regulacja strumienia 

świetlnego: 200 lm, 750 lm, 1500 lm, 2300 lm

Moc nominalna
[W]

Temperatura
barwowa [K]

Strumień 
świetlny [lm]*

Akumulator
Ładowarka 

Bosch
Indeks

20 4000 2300 - - 249006

20 4000 2300 1x Bosch 2mAh 18V - 249013

20 4000 2300 1x Bosch 2mAh 18V + 249020

20 4000 2300 1x Bosch 2mAh 18V - 249136

20 4000 2300 1x Bosch 2mAh 18V + 249142

20 4000 2300 2x Bosch 2mAh 18V - 249303

20 4000 2300 2x Bosch 2mAh 18V + 249310



Stojak STANDARDOWYStojak FUTURE STAND

Bateria BOSCH Ładowarka BOSCH

Wszystkie produkty z rodziny MAGNUM BATTERY  

dostępne są w zestawie z pojemnym, markowym 

i wytrzymałym akumulatorem oraz ładowarką. Aku-

mulator jest kompatybilny z innymi urządzeniami 

marki Bosch w standardzie 18V Professional System. 

Dodatkowo każdy produkt Magnum Battery  może 

zostać  w prosty sposób zamontowany na statywie 

Future Stand, co znacząco zwiększa zakres i komfort 

jego użytkowania. Montaż i demontaż naświetlacza 

na statywie jest błyskawiczny i nie wymaga użycia 

narzędzi.

Akcesoria
Magnum Battery



Obudowa wykonana jest z wytrzymałego i elastycznego materiału zapewniającego mak-

symalny poziom uderzenioodporności: IK10. Dzięki temu lampa może być używana w wa-

runkach sprzyjających uszkodzeniom mechanicznym (np. na budowach), a upadek ze sto-

jaka nie stanowi żadnego ryzyka dla dalszego funkcjonowania lampy. 

Wytrzymałość 
i uderzenioodporność

Lampy z rodziny MAGNUM BATTERY są bardzo lekkie, ważą łącznie z baterią w zależności 

od wersji zaledwie od 0,82 do 2,4 kg. To niewątpliwie duże ułatwienie w transporcie, ma-

newrowaniu lampą podczas pracy, czy umieszczania jej w niestandardowych miejscach.

Lekkość, 
poręczność i wygoda
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