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J A A R

  VERLICHTING     INSPECTIELAMPEN  

 SELECTIEHULP 

Comfort en effectiviteit
•  Een aan de werksituatie aangepaste verlichting is onmisbaar om vermoeide ogen tegen te gaan en de risico's 

op ongelukken te verminderen.
• Monteurswerk en onderhoud vragen om een verlichtingssterkte van 300 tot 500 lux.
• Inspectiewerk, afwerking en schilderswerk vragen om een verlichtingssterkte van 750 tot 1000 lux.
• De lichtbron moet zo zijn ontworpen en geplaatst dat deze niet onprettig in de ogen schijnt.

U kunt uit diverse verlichtingstechnologieën kiezen:
TECHNOLOGIE VOORDEEL NADELEN LICHT-STERKTE FACOM ASSORTIMENT

TL-buizen, 
spaarlampen

Diffuse verlichting, 
geringe temperatuur, 
laag verbruik

Gemiddeld schokbestendig 300 tot 400 lux Serie 777

Led-lampen Zeer schokbestendig, lage 
temperatuur, zeer laag 
verbruik, lange levensduur.

Prijs, geconcentreerd licht 300 tot 1000 lux Serie 779

LOOPLAMP 24 V 
IP 55

INSPECTIELAMP 
IP 64

 Verlichting: onmisbaar voor de kwaliteit 
en veiligheid van uw werk! 

VEILIGHEID
Om op een veilige manier binnen de carrosserie van 
een voertuig te kunnen werken, is een looplamp of 
inspectielamp onmisbaar en moet de lamp worden 

gevoed met een spanning lager dan 50 V.

IP: Wat betekent dat? (voorbeeld voor een inspectielamp die wordt gevoed met 4,5 v IP 64)

1e cijfer (bijv.: IP 64): Bescherming van de spanningvoerende 
delen tegen het binnendringen van vaste delen

2e cijfer (bijv.: IP 64): Bescherming van de spanningvoerende 
delen tegen het binnendringen van vloeistoffen

0   Geen bescherming
1   Een bol met een diameter van 50 mm dringt niet binnen
2   Een bol met een diameter van 12 mm dringt niet binnen
3    Een staaldraad met een diameter van 2,5 mm dringt niet binnen
4    Een staaldraad met een diameter van 1 mm dringt niet binnen
5   Test in een kamer met talk: onzichtbare hoeveelheid talk
6   Test in een kamer met talk: geen afzetting

0   Geen bescherming
1   Verticaal vallende waterdruppels
2   15° schuin invallende waterdruppels
3   Tegen als regen vallend water dat met een hoek van minder dan of gelijk aan 60° t.o.v. de loodlijn valt
4   Besproeiing van het omhulsel uit alle richtingen
5   Besproeiing met spuitmond (6,3 mm) van het omhulsel uit alle richtingen
6   Besproeiing met spuitmond (12,5 mm) van het omhulsel uit alle richtingen
7   Onderdompeling tot 1 m.
8   Onderdompelbaar materiaal, volgens speci� caties van de fabrikant 
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 779.CL4 

100%

FACOM Led lamp 
STANDARD Led lamp 

max

5h0

J A A R

 INSPECTIELAMPEN  

 779.CL4    DRAADLOZE INSPECTIELAMP MET LEDS 

 Zeer lange levensduur van de leds, witte � uo verlichting 
met verspreidend glas. Constante verlichting gedurende 
5 u (146 lumen / 350 lux op 0.5 m). Zeer sterke Li-Ion 
accu zonder geheugeneffect.

 Duurzaam vermogen en 
constante lichtsterkte 

 INSPECTIELAMPEN 

Zeer sterk
• Schokwerende structuur (IK 08). 
•  Bestendig tegen oplosmiddelen uit de werkplaats, 

gangbare chemische producten en waterspatten (IP 55).

Grote autonomie
• 5 uur constante verlichting. 
• Korte oplaadtijd, 2.30 uur. 
•   Knippert 15 min voordat

de lamp leeg is.

Praktisch en veilig
• De lamp raakt niet oververhit. 
• 360° draaibare ophanghaak. 
•  Magneet, oplader met 

bevestiging aan de muur 
of op een werkbank. 

 • Brede werklichtbundel: 350 lux op 0.5 m.
• Een autonomie tot 5 uur.
• Wandoplader.
• Haak 360° en verborgen magneet voor een handsfree plaatsing.
• Oplaadtijd: 2.30 uur.
• Bescherming tegen schokken IK 08. 
• Milieubescherming IP 55.
• Bedrijfstemperatuur: -20 / +70 °C.
•  Geleverd met een netlader (kabel 2 m) 100-240 V en houdervoet voor 

bevestiging aan de muur of op het werkstation. 

  Draadloze LED-inspectielamp 

 Br [mm]  L [mm]  L [mm]   [g] 

 58  243  243  380 
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100%

FACOM Led lamp 
STANDARD Led lamp 

max

5h300

 779.PCA 

J A A R

 Gemakkelijk en 
snel te bevestigen
•  Als je een bepaald gebied wil verlichten en eraan 

werken, is één hand vaak bezet door de lamp, 
die je niet goed kunt bevestigen of richten. 
De “Pocket” lamp zorgt dat u uw handen vrij 
houdt: alle bevestigings- en richtmogelijkheden 
zijn geïntegreerd.

• Innovatieve knijphaak.
• Afneembare magneet.
•  Flexibel gedeelte waarmee de lamp naar alle 

richtingen kan worden gericht.
•  Compacte vorm maakt het plaatsen gemakkelijker.

Werkt lang en 
zonder batterijen
De 779.PCA "Pocket" is een 
echte professionele lamp, waarbij 
geen batterijen hoeven te worden 
gewisseld. Ze is uitgerust met een 
Li-ion-batterij met hoge capaciteit 
en biedt een autonomie van 5.30 
uur en is in 2.30u snel opgeladen.

Professionele kwaliteit
Voldoet aan dezelfde speci� caties 
als de 779.CL4, de verlichtingssterkte 
is constant gedurende 4 uur, met 
een sterke buitenkant die bestand 
is tegen schokken, oplosmiddelen 
en water (IP.55). 

 • Draadloze zaklamp met oplaadbare Li-ion batterij.
• Autonomie: 5.30 uur, korte oplaadtijd: 2.30 uur.
•  Lading en verlichting worden aangestuurd door een 

microprocessor.
•  Constant verlichtingsniveau tijdens de hele autonome 

gebruikstijd.
• Krachtige led: 73 Lumen
• Schokbestendig kastje. Tot 360° draaibare spot, haak, magneet.
•  Geleverd met: oplader 230 V, voedingskabel, gebruiksaanwijzing 

en band met karabijnhaak. 

 De lamp die de handen vrijhoudt! 

 Zaklamp met LED's pocket

 779.PCA ZAKLAMP MET LED'S “POCKET” 

  VERLICHTING     INSPECTIELAMPEN  

 H [mm]  Br [mm]  L [mm]   [g] 

 130  30  65  210 
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 779.FRT2 

 779.PEN 
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 INSPECTIELAMPEN 

 INSPECTIELAMPEN  

  Hoofdlamp met bewegingssensor 

  Penlamp met LED's 

 • Bewegingssensor: om de lamp in- en uit te schakelen zonder deze aan te raken
• 2 verlichtingsvermogens: Normaal – 50 Lumen. Boost – 200 lumen.
• Draaiing op de verticale as: 104°.
• Autonomie in de normale modus tot 16 uur en in de boostmodus tot 4 uur.
• IP 54
• Werkt op 3 meegeleverde AAA batterijen.
• Verstelbare elastische band. 

 •  Lamp ontwikkeld voor een brede en krachtige 
verlichting met 6 LED's.

• 36 lumen.
• 100 Lux op 1 meter.
• Autonomie 8 uur bij continu gebruik.
• Spatwaterdicht IP54.
•  Draagklem om de lamp aan een zak of ergens 

anders aan te bevestigen.

•  Ingebouwde magnetische dop 
om de lamp te bevestigen.

•  Extra met klittenband te bevestigen 
magnetische dop.

• Werkt met 3 meegeleverde AAA batterijen. 

  [g] 

 128 

 Br [mm]  L [mm]   [g]  

 16  156  65 

 779.SILR EXTRA PLATTE INSPECTIELAMP 

 Verlichting voor 
moeilijk bereikbare 
en beperkte ruimtes
Uitzonderlijk sterk 

8 u
175 lux - 0,5 m

Standaard 
modus

Voor dichtbij werken 
zonder verblinding.

4 u
350 lux - 0,5 m

“Booster” 
modus

Voor inspectiewerk-
zaamheden en 
een verhoogde 
zichtbaarheid.

Soepele ophanghaak 
Om de lamp gemakkelijker 
op te hangen en los te maken. 

 •  Extra platte lamp om moeilijk 
bereikbare, nauwe ruimtes te 
verlichten. 

•  Uitzonderlijke weerstand tegen schokken, water, 
olie, vet, oplosmiddelen uit de werkplaats en 
chemische middelen. 

•  Montagesysteem beschikbaar voor een gebruik op 
hoogte. 

•  Montagegat voor magneet 1/4" voor werken zonder 
handen. 

• Snel op te laden ~ 3u (~ 6u via een USB-kabel). 
• Zeer sterke Li-Ion accu. 
•  Geleverd met een netlader 230 V, een oplader voor 

een sigarettenaansteker en een USB-kabel.
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 779.MAG  

 

 779.SILC  

  

 779.SILR  

J A A R

  
 • Extra dunne slim behuizing.
• 2 instelstanden voor de kracht.
•  Bestendig tegen olie, oplosmiddelen en andere in een werkplaats gebruikte 

chemische producten.
•  Half stijve handsfree haak om het lostrekken van de haak of van een kabel te 

vermijden.
• Geleverd met schroeven een uitneembare magneet ref.779.MAG.
• Geleverd met een netlader 220V, sigarettenaansteker 12V en USB-stekker.
• Bevestigingspunt voor meer veiligheid, vooral tijdens werken op hoogte.
• Energiebron Accu/spanningsnet/12V/USB.
• Autonomie (Std/Boost): 8/4 uur.
• Oplaadtijd (Std/USB): 3/6 uur.
• Lux 0.5 m (Std/Boost): 175/350 Lux. 
• Lichtsterkte (Std/Boost): 120/240 Lumen
• Breedte (Handgreep/Behuizing): 45/29 mm.
• Diepte (Handgreep/Behuizing): 25/12 mm.
• Bedrijfstemperatuur (°C): -20/+70 

  [g] 

  16 

 L [mm]   [g] 

  329  120 

  Draadloze slim LED-inspectielamp 
- oplaadbaar 

 L [mm]   [g] 

   329  160 

  VERLICHTING     INSPECTIELAMPEN  

  
 • Extra dunne slim behuizing.
• 2 instelstanden voor de kracht.
•  Bestendig tegen olie, oplosmiddelen en andere in een werkplaats gebruikte 

chemische producten.
•  Half stijve handsfree haak om het lostrekken van de haak of van een kabel te 

vermijden.
• Geleverd met een uitneembare magneet ref.779.MAG.
•  Geleverd met een netlader 220V, sigarettenaansteker 12V en USB-stekker.
•  Wordt geleverd met 5 m Kevlar-kabel met veilige en duurzame afsluitbare connectie.
• Bevestigingspunt voor meer veiligheid, vooral tijdens werken op hoogte.
• Energiebron Accu/spanningsnet/12V/USB.
• Lux 0.5 m (Std/Boost): 300/600 Lux. 
• Lichtsterkte (Std/Boost): 200/400 Lumen.
• Breedte (Handgreep/Behuizing): 45/29 mm.
• Diepte (Handgreep/Behuizing): 25/12 mm.
• Bedrijfstemperatuur (°C): -20/+70. 

  Magneet geschikt voor Slim lamp 

 INSPECTIELAMPEN 

 Slim LED-inspectielamp  en draad 

  [g] 

  16 

 L [mm]   [g] 

  329  120 

• Soft bekleding.
•  1/4 "schroef, maakt het gebruik van 779.SIL-lampen 

in de" hands-free "modus mogelijk.
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 779.CML 
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 LED PENLAMPEN EN ZAKLAMPEN  

•  Ideaal om kleurschakeringen te vergelijken en onvolmaaktheden op de 
carrosserie van het voertuig te detecteren.

• Twee verlichtingswijzen: koud 4500K warm 6500K.
• Autonomie: 3 uur.
• Oplaadtijd: 4 uur.
• 1 magneet.
• 1 afneembare haak.
• Geleverd met netlader en USB-kabel (5 V - 2A). 
• Op 360° draaibare lichtbundel.
• Opladen via spanningsnet of USB.

 779.CML CARROSSERIE INSPECTIELAMP 

 De ideale 2-in-1 lamp voor 
lakwerkzaamheden, carrosserie. 

 Warm licht 
(4500K) 
•  Voor het veri� ëren 

van oppervlakken in 
lichte kleuren. 

Koud licht 
(6500K) 
•  Voor het veri� ëren 

van oppervlakken in 
donkere kleuren.

Breed verlichtings-
oppervlak
•  Contrasterende en natuurlijke 

verlichting: gerespecteerde 
kleuren (IRC 95).

•  In meerdere standen in te 
stellen kop, 360° draaibaar.

Grote autonomie & Comfort
•  3 uur constante verlichting: 500 lumen / 190 lux op 1 m. 
• Zeer krachtige COB leds. Li-ion batterijen. 
• Ophanghaak en magneet voor meer comfort. 

  Inspectielamp carrosserie 

  [g] 

  396 

 INSPECTIELAMP CARROSSERIE 
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 779.UH 

 

 779.PBT 
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  VERLICHTING     LED PENLAMPEN EN ZAKLAMPEN  

 •  Oplaadbare lamp voor 
motorcompartiment.

•  2 verlichtingssterktes: 
- ECO: 1000 lumen. 
- BOOST: 2000 lumen.

•  Autonomie:  
- ECO: 4 uur. 
- BOOST: 2 uur.

• Werkt aangesloten op het spanningsnet. 
• Geleverd met oplader 220 V 50HZ.
• Tussenruimte haak: 1397 mm tot 2108 mm. 

 • 1 LED 3W.
• 110 lumen.
• 2.304 Lux op 0.5 m.
• Lichtstraal tot : 48 m.
• Autonomie: 3.5 uur.
• Dichtheidsklasse: IP65.
• Batterijen: 2 x AAA.
•  Geleverd met: 2 batterijen AAA, polsriempje en beschermhoes. 

 779.UH OPLAADBARE VERLICHTINGSBALK 

 2 Verlichtingssterktes
248 zeer krachtige SMD leds. 
2 modi beschikbaar:
ECO 1000 lumen / 4 uur autonomie
of
BOOST 2000 lumen / 2 u autonomie.

Praktisch
•  Oplaadbare lichtbuis (Li-ion accu), 

voorzien van 2 uitschuifbare haken 
van 1,40 m tot 2,10 m. 

• Controlelampje laadniveau. 
• Geleverd met een netadapter.

min. 1397 mm > max. 2108 mm 

  Oplaadbare verlichtingsbalk 

  Zaklamp penmodel 

  [kg] 

    1,338 

  [g] 

  58 
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 779.CBT 

 

 779.CRT 

 

 779.UVT 
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 VERLICHTING  

 • 1 LED 3W.
• Instelbare lichtbundel.
• 43 tot 309 lumen, afhankelijk van de gewenste lichtbundel.
• 39.601 lux op 0,5 m bij maximale opening.
• Lichtstraal tot : 233 m.
• 5 lichtstanden.
• Maximale autonomie: 51.5 uur.
• Dichtheidsklasse: IP65.
• Geleverd met: 4 batterijen AAA, polsriempje en beschermhoes. 

 • 1 LED 10W.
• Instelbare lichtbundel.
• 175 tot 814 lumen, afhankelijk van de gewenste lichtbundel.
• 34.225 lux op 0,5m bij maximale opening.
• Lichtstraal tot : 85 m.
• Maximale autonomie: 18.5 uur.
• Oplaadtijd: 6 uur.
• Dichtheidsklasse: IP65.
• Oplaadbare Li-ion accu.
• Oplaadbaar via USB.
•  Geleverd met: oplader 230 V, USB-voedingskabel, 

polsriempje en beschermhoes. 

 • 1 LED 1W UV.
• Van 395 tot 410 nm.
• Autonomie: 23 uur.
• Lichtstraal tot : 50 m.
• Dichtheidsklasse: IP67.
• Geleverd met: 3 batterijen AAA, polsriempje en beschermhoes. 

  Compacte zaklamp 

  Oplaadbare zaklamp 

  UV zaklamp 

  [g] 

  176 

  [g] 

  198 

  [g] 

 118 
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 ASSORTIMENT HEAVY DUTY SCHIJNWERPERS 

  VERLICHTING     SCHIJNWERPER  

 • Voor de schijnwerpers 779.EYE, 777.SPOT en 777.SPOTBT.
• Schroefdraad om de schijnwerpers te bevestigen.
• Haak voor het opbergen van de voedingskabel.
• Hoogte instelbaar tussen 76,5 en 225 cm. 

Gebruik binnenshuis. Gebruik buitenshuis. COB led.

Constante verlichtingssterkte.

Contrasterende en natuurlijke verlichting: gerespecteerde kleuren (IRC83).

ZEER BESTENDIG: Water- en stofdichte 
behuizing IP 67 Schokbestendig IK 07

180° draaibaar voetstuk

360° draaibaar

Applicatie FACOM Lighting te downloaden op uw 
smartphone of uw tablet. Voor het controleren 
van de on/off modus en het instellen van de 
lichtsterkte d.m.v. Bluetooth (tot 5 schijnwerpers)

Afneembaar voetstuk met magneet

Voetstuk met inzetstuk 3/8” voor gebruik 
op de driepoot 779.TRIPOD

ECO: 1500 lumen /
500 lux op 1 m.

NORMAAL: 2500 lumen /
850 lux op 1 m.

BOOST: 5000 lumen /
1750 lux op 1 m.

Op 1 m :
2000 lumen/750 lux.
4000 lumen/1500 lux.
6000 lumen/2250 lux.
8000 lumen/3000 lux.
10000 lumen/3800 lux.

ECO: 500 lumen /
170 lux op 1 m /
8 u autonomie.

NORMAAL: 1000 lumen /
340 lux op 1 m /
4 u autonomie.

BOOST: 1500 lumen /
500 lux op 1 m /

2.45 u autonomie.

SCHIJNWERPER
MET BEDRADING

777.SPOT

SCHIJNWERPER
MET BEDRADING

BLUETOOTH
777.SPOTBT

OPLAADBARE
SCHIJNWERPER

779.EYE

  Driepoot voor SPOT schijnwerper 

  [kg] 

  3,2 

 SCHIJNWERPER 
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 779.EYE 

 

 777.SPOT 

 777.SPOTBT 
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 SCHIJNWERPER  

 • Verlichtingssterkte: ECO / NORMAAL / BOOST.
• Voetstuk met krachtige magneten voor een handsfree gebruik.
• Rotatie van 180°.
• Tijdsduur: 7 uur in lage modus.
• IP 67.
• IK 07.
• Unieke vormgeving.
• IRC 85: behoudt een natuurlijke kleur.
• Driepoot apart verkrijgbaar: 779.TRIPOD.
• Draadloos en oplaadbaar.
• ECO: 500 lumen / 7 uur autonomie.
• NORMAAL: 1000 lumen / 4 uur autonomie.
• BOOST: 1500 lumen / 2.45 uur autonomie. 

 • Verlichtingssterkte: ECO / NORMAAL / BOOST.
• Lumen: 1500 / 2500 / 5000.
• Voetstuk met krachtige magneten voor een handsfree gebruik.
• Handgrepen voor transport en een eenvoudige instelling.
• Rotatie van 180°.
• Zwenkt tot 360°.
• IP 67.
• IK 07.
• Unieke vormgeving.
• IRC 85: behoudt een natuurlijke kleur.
• Driepoot apart verkrijgbaar: 779.TRIPOD.
• Kabellengte: 5 m. 

 • 5 verlichtingssterktes: 2000, 4000, 6000, 8000, 10000 lumen.
• Voetstuk met krachtige magneten voor een handsfree gebruik.
• Handgrepen voor transport en een eenvoudige instelling.
• Rotatie van 180°.
• Zwenkt tot 360°.
• IP 67.
• IK 07.
• Unieke vormgeving.
• IRC 85: behoudt een natuurlijke kleur.
•  Bluetooth: kan bediend worden via een op IOS en ANDROID 

beschikbare applicatie.
• 5 lampen kunnen via de applicatie bediend worden.
• Driepoot apart verkrijgbaar: 779.TRIPOD.
• Kabellengte: 5 m. 

  Oplaadbare schijnwerper 

  Schijnwerper met kabel 

  Schijnwerper met kabel Bluetooth 

  [kg] 

  1,42 

  [kg] 

  3,45 

  [kg] 

  5,8 
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360°

360°
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 777 NIEUW ASSORTIMENT FLUO LOOPLAMPEN 

  VERLICHTING     LOOPLAMPEN  

Verlicht uw 
werkruimte
•  Geschikt voor mechanica- en 

onderhoudswerkzaamheden.
•  Brede witte � uo lichtbundel: 

470 lux op 0,5 m (320 lumens).
• Anti-verblindingskap.

Geteste weerstand
•  Geen enkel gevaar voor brandwonden, 

de lamp raakt niet oververhit. 
• Spatwaterdicht (IP 55). 
•  Bestendig tegen oplosmiddelen uit de 

werkplaats en gangbare chemische producten.
•  Vereenvoudigde opening om het glas en de 

TL-buis te vervangen.

Verkrijgbaar in 
4 uitvoeringen
•  777B.230F: spanning 230 V.

Met netkabel van 10 meter.
•  777B.24F: spanning 24 V.

Met netkabel van 10 meter.
•  777A.230F: spanning 230 V.

Met haspel van 15 meter.
•  777A.24F : spanning 24 V.

Met haspel van 15 meter.

Verlichting met vrije handen
• 2 magneten en 2 haken die 360° draaien.

 LOOPLAMPEN 

470 lux - 0,5 m
320 lumens 11W
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 777B.24F  

  

  

 777B.230F 

  

 

 777A.24F 

  

  

 777A.230F 

J A A R

 LOOPLAMPEN  

 • Duurzaam, krachtige verlichting.
• Laag verbruik: 11W.
• TL-buis 11W.
• Wordt niet heet.
• Dichtheidsklasse: IP55.
• Anti-verblindingskap.
• 470 Lux op 0,5 m.
• 320 lumen.
• Rubber kabel H05 RN-F: goed bestand tegen koolwaterstoffen.
• Geen trafo.
• Geen kabelhaspel.
• Spanning: 24 V.
• Lengte van de kabel: 10 m.
Reserve TL-buis: 777B.BULD.
Reservebuis: 777B.LENS. 

 • Duurzaam, krachtige verlichting.
• Laag verbruik: 11W.
• TL-buis 11W.
• Wordt niet heet.
• Dichtheidsklasse: IP55.
• Anti-verblindingskap.
• 470 Lux op 0,5 m.
• 320 lumen.
• Rubber kabel H05 RN-F: goed bestand tegen koolwaterstoffen.
• Geen trafo.
• Geen kabelhaspel.
• Spanning: 230V.
• Lengte van de kabel: 10 m.
Reserve TL-buis: 777B.BULD.
Reservebuis: 777B.LENS. 

 • Duurzaam, krachtige verlichting.
• Laag verbruik: 11W.
• TL-buis 11W.
• Wordt niet heet.
• Dichtheidsklasse: IP55.
• Anti-verblindingskap.
• 400 Lux op 0,5 m.
• 320 lumen.
•  Rubber kabel H05 RN-F: 

goed bestand tegen koolwaterstoffen.
• Geen trafo.
• Geen kabelhaspel.
• Spanning: 24 V.
• Lengte van de kabel: 15 m.
•  Haspel: tijdsbesparing bij 

het opruimen van de kabel.
•  Geleverd met draaibare 

muurbevestiging.
Reserve TL-buis: 777B.BULD.
Reservebuis: 777B.LENS. 

 • Duurzaam, krachtige verlichting.
• Laag verbruik: 11W.
• TL-buis 11W.
• Wordt niet heet.
• Dichtheidsklasse: IP55.
• Anti-verblindingskap.
• 470 Lux op 0,5 m.
• 320 lumen.
•  Rubber kabel H05 RN-F: 

goed bestand tegen koolwaterstoffen.
• Geen trafo.
• Geen kabelhaspel.
• Spanning: 230V.
• Lengte van de kabel: 15 m.
•  Haspel: tijdsbesparing bij 

het opruimen van de kabel.
•  Geleverd met draaibare 

muurbevestiging.
Reserve TL-buis: 777B.BULD.
Reservebuis: 777B.LENS. 

  Fluo looplamp 24V 

  [g] 

 450 

  Fluo looplamp 230V 

  [g] 

 450 

  Fluo looplamp 24V met haspel 

  [kg] 

  4.5 

  Fluo looplamp 230V met haspel 

  [kg] 

  4.5 
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