
PROPOLYMAX® ВИСОКОПОТУЖНИЙ ЛІХТАР З ПОЛІМЕРНОГО 
МАТЕРІАЛУ З ЖИВЛЕННЯМ ВІД 4 БАТАРЕЙ 

Час роботи в режимі стробоскопу - 6 годин 
Матеріал/Лінза   Удароміцний та стійкий проти хімічної агресії конструкційний полімер; герметизований о-подібним ущільнювальним кільцем. 

Доступний у добре видимому жовтому, помаранчевому або чорному кольорі. Некрихка полікарбонатна лінза зі стійким до 
подряпин покриттям 

Розміри/Вага   Довжина: 7,00 дюймів (17,78 см) Товщина корпусу: 1,05 дюйма (2,67 сантиметра); Ширина: 1,50 дюйма (3,81 см); 8,2 унції (233 
грам) з батареями 

Джерело світла   Технологія C4®LED, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин. Гладкий параболічний рефлектор створює концентрований 
промінь з оптимальною периферійною освітленістю. 
Стабілізований час роботи забезпечує безперебійне використання ліхтаря протягом усього строку служби батареї. 

Перемикач     Кнопка натискного типу в задній частині ліхтаря. Конструкція герметичного перемикача захищає його від корозії, викликаної 
витіканням батареї; програмований перемикач TEN-TAP®  з можливістю вибору режимів роботи ліхтаря 

Батарея • Чотири (4) алкалайнові батареї типу “AA“ (входять до комплекту) 

• Поєднання візуальної і механічного захисту полярності батарей забезпечує їх правильну установку 
• Конструкція ліхтаря не надає можливість його ввімкнення якщо батареї встановлено неправильно 

Характерні особливості   • Програмований перемикач TEN-TAP® дозволяє користувачеві вибір однієї з трьох різних програм: висока потужність/низька 
потужність/стробоскоп (заводська установка), лише висока потужність, або низька/висока потужність 

• Висока потужність, антистатичні властивості, термопластичний матеріал, стійкий до впливу хімікатів і розчинників 

• Герметизований о-подібним ущільнювальним кільцем, пило- та водозахищений корпус; ступінь пилозахищеності та 
водонепроникності на рівні IP67 на глибині в 1 метр протягом 30 хвилин; ступінь захищеності від водяного пилу на рівні IPX4 

• Ударостійкість випробовувалася при падіння з висоти в 3 метри 
• Ергономічний дизайн для максимального комфорту тримання ліхтаря в руці 

Дозволи      UL Listed Class I, Division 2, Groups A,B,C,D; Class II, Division 2, Groups F,G; Class III; Temperature Code (температурний клас) T4 
Більшість моделей відповідають застосовним директивам Європейського співтовариства 

Гарантія   Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну експлуатації за винятком батарей і 
лампочок, неправильного використання та нормального зносу. Ми відремонтуємо, замінимо або відшкодуємо вартість даного 
продукту якщо ми визначимо такий виріб бракованим.  Ця обмежена довічна гарантія виключає також акумуляторні батареї, 
зарядні пристрої, перемикачі та електроніку, які мають гарантію на 2 роки з моменту підтвердженої покупки. ЦЕ ЄДИНА 
ГАРАНТІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА АБО УМОВНА, ЩО ВКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКУ ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ 
КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ ЧИ ОСОБЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ЗА ВИНЯТКОМ 
ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ.  Ви можете мати інші певні юридичні права, які змінюються в 
залежності від юрисдикції. 

 
 

Найменування UPC (універсальний 
товарний код) 

   № деталі 

4AA ProPolymax - Жовтого кольору 080926-68820-9 68820 

4AA ProPolymax - Чорного кольору 080926-68821-6 68821 

4AA ProPolymax - Помаранчевого кольору 080926-68822-3 68822 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 

Найменування UPC (універсальний 
товарний код) 

№ 
деталі 

Шкіряний чохол: звичайний 080926-75133-0 75133 

Нейлоновий чохол 080926-75927-5 75927 

Скоба кріплення ліхтарів 3AA/4AA 
ProPolyMax на ремінь 

080926-68088-3 68088 

Кріплення ліхтарів 3AA/4AA на шолом 080926-68085-2 68085 

Гумовий ремінь для шолома 080926-99075-3 99075 

Кріплення Poly Mount 080926-68089-0 68089 

Кріплення ліхтарів 3AA/4AA типу Gallet 
на шолом 

080926-68086-9 68086 

Кріплення ліхтарів 3AA/4AA типу Gallet 
на шолом 

(підходить до кріплення типу Gallet F1S, 
F1SF, F2) 

 

080926-68130-9 
 

68130 
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Кріплення Poly Mount - універсальна система кріплення з 
використанням конструктивно передбачених пазів або 
самоприлипаючого кріплення 
 

До комплекту входять ремені для кріплення ліхтарів 

серії 4AA ProPolymax/3AA/4AA ProPolymer HAZ-LO, 
2AA ProPolymer® або серії PolyTac®  LED 

Кріпиться на шолом-каску 

Кріпиться до бокової частини шолома-каски 

Ремінь для кріплення на шолом. 
Шолом та ліхтар не входять до комплекту. 

Кріплення типу Gallet                            Кріплення на шолом 

http://www.streamlight.com/
http://www.streamlight.com/

