
PODEROSO REFLETOR DE LED
NIGHTSEARCHER GALAXY PRO
Leve, compacto e recarregável.
Testado e aprovado nas maiores
industrias do mundo



O refletor que você precisa para o uso 
em industrias, ferrovias, rodovias e 
empresas no Segmento de utilidades 
(Água e Energia Elétrica).

O Refletor LED recarregável Galaxy-Pro, foi
projetado usando os materiais mais resistentes
para uso em aplicações externas onde é 
essencial termos produtos robustos e sem 
manutenção. Utilizando o A tecnologia o
Galaxy-Pro LED produz uma potência 
impressionante de 3500 Lumens (equivalente a 
uma Luz halógena de 500W) e emissão de 
um largo feixe de holofotes superior a 20m.

Assista ao vídeo
Necessário estar conectado a internet

https://www.youtube.com/watch?v=V5lcUh9pCYk
https://www.youtube.com/watch?v=V5lcUh9pCYk


Mude o ângulo para
atender às suas
necessidades

Poderosos LED`s SMD

Pés magnéticos que permitem 
A fixação em qualquer parte metálica e 
tripé que atinge 1,70 metros (itens opcionais)

Indicador de carga
de bateria

Compartimento para
Armazenar o carregador

Refletores de alta
visibilidade



• Bateria recarregável Lithium-ion
• Construção robusta e durável - policarbonato
• Compartimento para armazenamento do 
carregador
• Totalmente silencioso
• Alcance de 20 metros
• Sem cabos
• Regulável (10-100%)
• Sem manutenção

Aplicações:
• Obras
• Iluminação de grandes áreas ao ar livre
• Luz de emergência
• Busca e resgate
• Manutenção geral
• Mineração
• Ferrovias e rodovias
• Concessionárias de Energia e Água



Acessórios opcionais:
• Tripé de 1,7m
• Pé magnético 
• Carregador de carro 12 / 24V

ESPECIFICAÇÕES

AUTONOMIA

4 hrs. Alto | 8 hrs. Baixo

BATERIAS Recarregável 7.4V 13.2 Ah 
Lithium-ion – Bivolt

LUMENS
3500 Alto | 1750 Baixo

LÂMPADA
LEDs 60 x CREE SMD
Vida útil de 100.000hs

RESISTÊNCIA

IP54

TEMPO PARA CARREGAR

8 HRS.

PESO

1,52kg com bateria

DIMENSÕES

310 x 350 x 285mm



CONTATO:

E-MAIL: contato@raclite.com.br
TEL: 31 3357.7722

www.raclite.com.br
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