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Przenośna lampa halogenowa 
AS46560 marki AS Schwabe, fot. Lange 
Łukaszuk 

Profesjonalna lampa halogenowa AS46560 marki AS Schwabe 

Dobrze oświetlone miejsce pracy ułatwia poprawne i precyzyjne wykonywanie zadao. Bez względu 

na to, czy pracujemy w warsztacie, czy na budowie lub też w domu podczas remontu, źródło 

oświetlenia jest niezwykle istotne, gdyż gwarantuje bezpieczeostwo wykonywanych prac. 

Przenośna lampa halogenowa AS46560 marki AS Schwabe wyposażona w żarnik o mocy 400 W 

oświetli każde ciemne pomieszczenie.  

 

Lampa halogenowa AS46560 renomowanej niemieckiej marki 

AS Schwabe, jednego z wiodących producentów i 

dystrybutorów osprzętu elektrotechnicznego w Niemczech, 

wyróżnia się nadzwyczaj solidną budową i konstrukcją z 

wykorzystaniem najlepszych materiałów. Polecana jest przede 

wszystkim do użytku profesjonalnego w różnego typu 

warsztatach, jak również na placu budowy czy podczas 

remontu. Solidna, stabilna podstawa z rękojeścią gwarantuje 

wygodę i bezpieczeostwo użytkowania. Ergonomiczny uchwyt 

nowej lampy AS Schwabe daje pewne trzymanie i pozwala na 

przenoszenie tej lampy bez większego wysiłku.  Mocna 

konstrukcja stelaża zapewnia bardzo wysoką wytrzymałośd na 

uszkodzenia mechaniczne, gdyż oprawa wykonana jest z 

wysokociśnieniowego odlewu aluminium. Z kolei żarnik RS7 o 

mocy 400 W pozwala na oświetlenie przestrzeni bardzo 

jasnym światłem. Lampa halogenowa marki AS Schwabe, 

dostępna w ofercie firmy Lange Łukaszuk posiada 2 metrowy przewód zasilający. Dzięki klasie 

szczelności „IP44” oraz przewodowi zasilającemu z izolacją z neoprenu produkt przeznaczony jest 

również do pracy na zewnątrz. Właściwa konstrukcja obudowy lampy zapewnia odpowiednie 

odprowadzanie ciepła i długotrwała pracę bez uszkodzeo. Hartowane szkło reflektora dodatkowo 

zabezpieczone jest metalową osłoną. Specjalna kratownica chroni przed przypadkowym 

uszkodzeniem obudowy szklanej lub przed poparzeniem o gorące szkło. Wysokiej jakości odbłyśnik 

zapewnia skuteczna propagację światła. 

Przy pracach wykooczeniowych, związanych z precyzją wykonania lub pracy wykonywanej po zmroku 

bardzo ważnym elementem jest właściwe oświetlenie miejsca pracy. Lampa AS Schwabe AS46560 

daje nam możliwośd wykorzystania światła tam, gdzie jest ono potrzebne. Lekka, przenośna 

konstrukcja pozwala ustawiad ją w odpowiednim miejscu tak, aby można w nim bezpiecznie i 

efektywnie pracowad. 
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Przenośna lampa halogenowa AS46560 marki AS Schwabe, cena netto cena 72,90 zł 

 

Producent: AS Schwabe 
Dystrybutor: Lange Łukaszuk www.langelukaszuk.pl 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Firma AS-Schwabe specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości sprzętu elektrycznego. W jej ofercie znaleźd można kable, 
przedłużacze bębnowe, rozdzielnice prądowe oraz lampy diodowe i halogenowe. Przez 25 lat działalności, produkty tej 
firmy zyskały sobie renomę niezawodnych, przyjaznych użytkownikowi oraz wykonanych z typową niemiecką precyzją. AS-
Schwabe kładzie również bardzo duży nacisk na bezpieczeostwo użytkowania jej produktów, dlatego też do ich wykonania 
używa się najwyższej jakości materiałów do izolowania przewodów oraz wyposaża się je w zabezpieczenia RCD. Od roku 
2010, marka AS-Schwabe powierzyła firmie Lange Łukaszuk, – jako uznanemu reprezentantowi europejskich firm 
narzędziowych – dystrybucję swoich produktów na terenie Polski. 
 
LANGE ŁUKASZUK rozpoczęła swoją działalnośd w roku 1987. Od tej pory skutecznie i z powodzeniem działa na 
konkurencyjnym rynku elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, osprzętu, oświetlenia automatycznego i klejów 
termotopliwych. Firma LANGE ŁUKASZUK postawiła sobie za cel szeroko zakrojone doradztwo techniczno-handlowe, handel 
specjalistyczny ze sklepami narzędziowymi i hurtowniami, a także z marketami budowlanymi. Sprzedanym wyrobom LANGE 
ŁUKASZUK zapewnia pełną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną w dwudziestu swoich punktach serwisowych na terenie 
kraju. Na wszystkie produkty oferowana jest gwarancja, zgodna z gwarancją producenta, tj od 1 roku do 25 lat. Towar 
dostarczany jest do klienta w ciągu 24-48 godzin od przyjęcia zamówienia. Realizowane są też  zamówienia w określonym 
terminie (just in time).  

http://www.langelukaszuk.pl/

