
GOLIATH
Solen skiner inte under 
dygnets alla 24 timmar... 
– därför har vi tagit fram 
arbetslamporna Goliath

Professionellt dagsljus 
– dygnet runt.  
För stort, smått och 
allt däremellan 
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Goliath-lamporna är designade av den danske formgivaren Anders 
Smith som också står bakom den användarvänliga designen hos många 
lyckade industriprodukter från andra stora internationella leverantörer.

Många hantverkare känner redan till Goliath-lamporna och är redan 
hängivna användare. Det går inte att hitta bättre, mer robusta och 
flexibla arbetslampor för krävande och professionella hantverkare. 
Passar på alla arbetsplatser, i alla väder och i alla tänkbara situationer. 
Både utomhus och inomhus, uppe och nere, vertikalt eller horisontellt, 
långt ifrån eller tätt inpå, för stort och smått, till lands, till sjöss och i 
luften. Det finns en Goliath-lampa som passar till alla situationer.

Arbetslamporna från Goliath ger professio
nellt dagsljus, det ultimata och mest flexibla 
arbetsljuset för hantverkaren, när arbets
dagen fortsätter långt in på kvällen.

När solen går ner
står Goliath upp
– eller hänger, eller
ligger, eller...

Goliath 
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Robust…
Goliath-lamporna är tillverkade i 
stryktåliga material med en 
stöt  dämpande gummibeläggning 
och är dubbelisolerade för att 
undvika risken för el-stötar. 
Lamporna levereras med en 
olje- och syrabeständig neopren-
kabel som gör det möjligt att 
använda dem utomhus eller i 
krävande miljöer. Enkelt uttryckt tål 
de i stort sett allt tack vare den 
robusta konstruktionen i stryktåli-
ga och stötdämpande material. Du 
kan tappa dem, stå på dem, slå på 
dem och till och med hälla vatten 
på dem. Givetvis finns det gränser. 
Och ärligt talat, varför skulle du 
ägna dig åt att försöka ha sönder 
lampan när du kan koncentrera 
dig på ditt arbete, i professionellt 
dagsljus 24 timmar om dygnet.

Ekonomisk…
Inte nog med det, Goliath-lamporna 
är också billiga i drift både när det 
gäller ström och ljuskälla. Goliath 
använder energisnåla lysrör som 
till skillnad från halogenrör i 
genomsnitt håller i 8.000 till 
10.000 timmar innan de måste 
bytas ut. Goliath LED-ljuskällan 
brinner i upp till 100.000 timmar! 

Du behöver inte längre ständigt 
och jämt byta rör. Lågenergi -
lysröret Goliath 55 W har samma 
verkningsgrad som ett 250 W 
halogenlysrör. Enkelt uttryckt, ett 
traditionellt 250 W halogenlysrör 
förbrukar lika mycket energi som  
5 stycken Goliath 250-lampor.

Effektiv…
På grund av den låga energi-
förbrukningen kallas Goliath- 
lampornas ljus för ”kallt ljus”, 
beroende på att det inte avger 
speciellt mycket värme. Lampan 
blir aldrig mer än handvarm och 
den kan därför också säkert 
placeras på känsliga och 
brandfarliga material och ytor.

Ljuset från en Goliath-lampa är 
neutralt och avger bara mjuka 
skuggor vilket gör det till ett säkert 
arbetsljus som med de nya 
modellerna är både flimmer- och 
bländfritt.

Flexibel…
Sist men inte minst är tre av 
Goliath-lamporna, 100, 250 och 
250+, utrustade med en 
patenterad upphängningsrem så 
att de kan ställas, hängas, läggas, 
monteras och transporteras i alla 
tänkbara ställningar och i olika 
situationer.

Goliath-lamporna ger dig helt 
enkelt det mest behagliga 
arbetsljuset, dygnet runt. Det är 
därför vi kallar det för professio-
nellt dagsljus och våra hantverkar-
kunder rekommenderar lamporna 
varmt.
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Goliath LED arbetslampor

Goliath LED arbets
lampor – som att få 
dagsljus i tusentals  
timmar
Goliath LED arbetslampor ger extremt kraftigt ljus. 
Den nya COB (chips on board) LED teknologin ger 
en kraftfull och jämn belysning med bara en nyans 
och är därför särskilt idealisk för platsbelysning.
COB LEDlampor har ett högt RAvärde (färg
återgivningsindex), som ligger nära dagsljus och 
säkerställer optimal färgåtergivning.

GOLIATH LED 25W

Robust
· Tillverkad i gjuten aluminium. 
· Slagtålig. 
· Helt vattentät och IP67 klassad – klarar en fuktig och smutsig 
arbetsmiljö och kan användas utomhus i alla väder.

Design
· Supertunn och kompakt – därför användbar när utrymmet  
är begränsat. 

· Designen är EU-mönsterskyddad.
· Kan ställas, monteras fast eller hängas upp. 
· Extremt kraftfull belysning.

Lång livslängd 
· Livslängden för LED-ljuskällan är min. 50.000 timmar – vilket  
motsvarar 5 dagar á 8 timmar i 25–30 år! 

GOLIATH MINI LED 1,3W

Liten och behändig 
· Behändig storlek och form gör den enkel att hålla och bekväm  
att ha i fickan.

· Designad för alla typer av hantverksarbeten. 
· Kraftfull inbyggd magnethållare på undersidan.
· Kan hängas i vridupphängningskroken.
· Lampan roterar 180 ° och ger ljus från alla vinklar.
· Uppladdningsbar.
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Produktdata: Goliath 25W   Goliath Mini 1,3W

Varunummer: IMT33089   IMT33090

EAN-kod:  3606480742552   3606480745269 

Kontakt:  Schucko   -

LED:   
25W HIGH CRI COB LED                           1,3W COB LED

Ljusmängd     Steg 1 - 55lm
(lumen): 2500   Steg 2 - 110lm 

Ungefärlig brinntid   
(timmar): 50000   50000 

Vikt (kg): 1950 g   200 g inkl. laddare

Mått (mm): 220x235x75   120x59x25 

RA-värde: >82   >70

Färgtemperatur: 6000K   6000K 

Kabel:   
5m 3x1,0 mm HO5RN-F     

Belysningsstyrka    Steg 1 - 80 lux 0,5m
(lux): 4400 - 0,5 m   Steg 2 - 160 lux 0,5m

Dubbelisolerad:  JA   

  Drifttid: Steg 1– 6 timmar 
    Steg 2–3 timmar

  Batteriladdare: 
  Input 100-240V AC/50-60Hz 
  Output 5V DC/1A 

Goliath LED/MINI LED

IP67 IP20
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När det professionella 
dagsljuset ska – samlas 
till en enda, klar sol
stråle… 
Goliath 100 är skapad för små och 
trånga arbetsplatser där det finns 
behov av koncentrerat arbetsljus inom 
ett begränsat område, till exempel i en 
bilmotor eller i ett elskåp.

Goliath 100 är liten och behändig, väger lite och tar lite plats vilket gör 
den flexibel och praktisk när arbetsplatsen är trång, till exempel i 
bilverkstäder eller vid komplicerade el-jobb. 

Goliath 100 är också avsedd för ”gör-det-själv”-entusiasterna.

Exempel på användningsområden är inom lantbruket för övervakning av 
djurstallar, på båten när oljan i motorn ska kontrolleras, för campare när 
tältet ska resas eller lägerplatsen kontrolleras, för Tour-de-France-hjälten 
när cykeln ska smörjas, lappas ihop eller repareras, eller när man ska 
kontrollera ett loft eller en krypkällare där det är ont om plats. 

Liten, lätt och flexibel
· Enkel att transportera, placera och montera.
· Kan användas både inomhus och utomhus.
· Kan stå vid, eller på, känsligt och brandfarligt material.

Lång livstid
· Stryktåliga material.
· Stötdämpande gummibeläggning.
· Ljuskällan varar i ungefär 8000 timmar.
· Bländfritt.

Neoprenkabel
· Olje- och syrabeständig.

Många upphängningsmöjligheter
· Patenterad upphängningsrem.
· Kan ställas, monteras fast eller hängas upp.

Goliath 100 
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Produktdata: Goliath 100 

Varunummer: IMT33010 

EAN-kod: 3606480504433 

Kontakt: Schucko 

Kompakta lysrör: 21W 

Ljusmängd (lumen): 1300 

Ungefärlig brinntid för lysrör (timmar): 8000 

Vikt (kg): 1,1 

Mått (mm): 205x209x70 

RA-värde: 82 

Färgtemperatur: 3500k 

Kabel: 2,5 m H05RN-F 2x1,0 

Belysningsstyrka (lux): 1 m: ca. 480 and 3 m: ca. 50  

Dubbelisolerad: JA 

Goliath 100
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Goliath 250/250+

Goliath 250 och 250+ är två olika versioner av 
samma produkt. Det betyder att själva arbets
lamporna egentligen är likadana, men att de har 
olika fördelar.

Goliath 250 är damm- och vattentät vilket gör att man kan spola av den 
som är en fördel om man till exempel använder den utomhus. Som 
hantverkare kan du vara säker på att du får ett professionellt, säkert och 
neutralt arbetsljus för belysning av större ytor i ett helt rum, till exempel 
vid måleri- eller el-jobb.

Goliath 250+ har ett par extra, viktiga detaljer nämligen två kontakter 
på baksidan som ger dig möjligheten att ansluta elverktyg, eller 
seriekoppla flera Goliath-lampor om du måste belysa extra stora ytor 
eller utöka belysningen till flera rum. Du slipper virrvarret med förläng-
ningssladdar eller sladdvindor. Du kan dessutom släcka den första 
lampan utan att bryta strömmen till övriga enheter. En flexibel lösning för 
många arbetssituationer – utomhus och inomhus.

Multifunktionell
· Kan användas inomhus och utomhus i alla slags väder.
· Patenterad upphängningsrem i gummi.
· Kan ställas, monteras fast eller hängas upp.
· Kan stå vid, eller på, känsligt och brandfarligt material.

Robust
· Tillverkad och godkänd för hårdhänt användning.
· Kabinett och frontglas i stryktåliga material.
· Stötdämpande gummibeläggning.
· Lysröret monterat i ett särskilt flexibelt upphängningssystem.

Säkert och driftsekonomiskt arbetsljus
· Flimmer- och bländfritt.
· Lysrör med ungefär 8000 timmars effektiv driftstid.

5 meter kraftig neoprenkabel
· Olje- och syrabeständig.

När det professionella 
dagsljuset ska spridas  
i hela rummet – eller 
breda ut sig i det  
oändliga…



250

250+
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Produktdata: Goliath 250 Goliath 250+ 

Varunummer: IMT33000 IMT33005  

EAN-kod:  3606480504334 3606480504389 

Kontakt:  Schucko Schucko 

Kompakta lysrör: 55W 55W 

Ljusmängd (lumen): 4000 4000 

Ca brinntid/lysrör (tim): 8000 8000 

Vikt (kg): 2,8 3,0 

Mått (cm): 316x316x91 316x316x94 

RA-värde: 82 82 

Färgtemperatur: 3500k 3500k 

Kabel: 5 m H07RN-F 2x1,0 5 m H07RN-F 3G1,5 

Belysningsstyrka (lux): 1 m: ca. 1890 3 m: ca. 210 

Dubbelisolerad:  JA NEJ 

Goliath 250/250+
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När det professionella 
dagsljuset – behöver 
mer kraft
Goliath 38 är den ursprungliga Goliath
arbetslampan. Den är känd för att vara stadig, 
kraftig och robust och står som förebild för hela 
Goliathserien. Goliath 38 är klassikern som blivit 
känd över hela världen och värdesätts på 
arbetsplatser i många andra länder dit den 
exporteras av Schneider Electric.

Goliath 38 

Goliath 38 används redan för att ge effektiv belysning på många 
arbetsplatser runt om i världen, bland annat i hallar, vid utomhusarbets-
platser eller nybyggen vid skeppsvarv.

Det är det professionella dagsljuset i sin klassiska form. Lampan är 
resultatet av ett helt nytt tankesätt från Schneider Electric i fråga om 
komponenter och konstruktion för att skapa ett behagligt och effektivt 
arbetsljus och Goliath 38 ser ljust på de flesta uppgifter.

Goliath 38 var bland annat med i ett oberoende kvalitetstest som 
genom fördes av det danska testcentret DELTA (Dansk Elektronik Lys & 
Akustik) till sammans med de 20 mest sålda arbetslamporna på den 
professionella marknaden. Goliath tog fem förstaplatser i testet, när det 
gäller ljusstyrka i förhållande till antal watt. Med andra ord – den lyser 
suveränt bra!

Multifunktionell
· Kan användas inomhus och utomhus i alla slags väder.
· Kan ställas, monteras fast eller hängas upp.
· Kan stå vid, eller på, känsligt och brandfarligt material.

Robust
· Tillverkad och godkänd för hårdhänt användning.
· Kabinett och frontglas i stryktåliga material.
· Stötdämpande gummibeläggning.

Säkert och driftsekonomiskt arbetsljus
· Lysrör med ungefär 8.000 timmars effektiv driftstid.

5 meter kraftig neoprenkabel
· Olje- och syrabeständig.
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Produktdata: Goliath 38 

Varunummer: IMT33018 

EAN-kod:  3606480504518 

Kontakt: Schucko 

Kompakta lysrör: 38W 

Ljusmängd (lumen): 2850 

Ungefärlig brinntid för lysrör (timmar): 8000 

Vikt (kg): 2,8 

Mått (mm): 280x280x90 

RA-värde: 82 

Färgtemperatur: 3500k 

Kabel: 5m H07RN-F 

Belysningsstyrka (lux): 1 m: ca. 1210, 3 m: ca. 134 

Dubbelisolerad: JA 

Goliath 38



Professionellt dagsljus – dygnet runt
För stort, smått och allt däremellan

www.schneiderelectric.com

Tillbehör till Goliath 250/250+ och 38

Teleskopstativ 
1,2 m – 2,5 m
Varunummer: IMT33020
EAN: 3606480504532

Bom, dubbel 
För 1 eller 2 lampor, svart
Varunummer: IMT33025
EAN: 3606480504587 

Bom, enkel
För 1 lampa, svart
Varunummer: IMT33028
EAN: 3606480504617 

Goliath är i stort sett omöjliga att 
slita ut – men det finns mängder 
av tillbehör och reservdelar
Tillbehör
Det är sällan två arbetsuppgifter är identiska 
för en hantverkare. Arbetsplatsen ändrar sig 
från uppdrag till uppdrag och då gäller det att 
vara flexibel. Därför har Schneider Electric 
också ett tillbehörsprogram för Goliath 38 och 
Goliath 250/250+ som ger ännu fler, optimala 
användningsmöjligheter.

Till exempel ett ställbart teleskopstativ med 
utbytbar bom för montering av en eller flera 
lampor. Stativet fördelar ljuset ännu bättre och 
ger möjligheten till uppåtriktad belysning. 

Reservdelar
Goliath-lamporna är både stryktåliga och 
stötdämpade vilket gör dem ytterst robusta,
men Schneider Electric har också ett brett 
reservdelsutbud. Du behöver därför inte alltid 
byta ut hela lampan om olyckan varit framme, 
utan det finns oftast reservdelar som du enkelt 
byter ut själv.

På så vis kan din Goliath-lampa fortsätta att 
leverera ”professionellt dagsljus” i flera år
framåt.

Goliath 250/250+
Teleskopstativ 
1,2 m – 2,5 m
Varunummer: IMT33020
EAN: 3606480504532

Goliath 38
Bom, enkel
Varunummer: IMT33028 
EAN: 3606480504617

1-2 bom
Varunummer: IMT33022
EAN: 3606480504556 


